
B O N E M : 1 C Î L T : 36 TOPLANTI: 5 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

94 ncü Birleşim 

29 .7 1966 Cuma 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
488 

486:487 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 514 

1. — Bulgaristan'ı ziyarete gidecek 
Pıarlamento heyetine dâhil bulunan Muş 
Üyesi İsa Bingöl, mazereti sebebiyle, seya
hate iştirak edemiyeceği cihetle onun yeri
ne yedekte bulunan Bolu Üyesi Rahmi Arı-
kan'ın, heyete katılmasına dair Adalet Par
tisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 514 

2. — Bağımsız üyelerden Manisa üye-

Sayfa 
leri Ferit Alpiskender ile Emin Acar'ın, 
partilerine katıldıklarına dair Adalet Par
tisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 514 

4. — Görüşülen işler 488,514 
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın

daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/177, 2/81, 2/144, 2/174, 
1/101, 2/207, 2/223; Cumhuriyet Senatosu 
1/659) (S. Sayısı : 816) 488:513,514:548 

5. — Yoklama 548,549:55? 



1. — GEÇEN TUTUNAK ÖZETİ 

Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı; Top ulama 
Kanununun yayımı münasebetiyle Başbakanın 
gazetelerde çıkan Hazine arazilerinin, icarcıla-
rına dağıtılacağı şeklindeki beyanatına temas
la, bu beyanın doğuracağı sonuçları ile özel Öğ
retim Kanununun yapılmasını emrettiği tüzük
lerin yürürlüğe konması sebebiyle özel öğretim 
kurumları ve öğrencilerinin müşkül duruma 
düştüklerini belirtti. 

Türk - Avusturya Parlâmentolararası dost
luk grupu kurulması için evvelce Adana Mil
letvekili Kasım Giilek ve Elâzığ Milletvekili 
Ömer Eken tarafından ayrı ayrı kurulup son
radan birleştirilen teşebbüsün esas alınmasına 
dair Müşterek Başkanlık Divanı kararının tas
vibi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu, 
kabul edildi . 

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan; Antalya 
Üyesi Mehmet Pırıltı'nm bahis konusu ettiği 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye

si Selâhaıttin Cizrelioğlu nun, Diyarbakır'da 
kurulacak olan Üniversiteye dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/391) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü soru 
önergesi, (Başbakanlığa gönderilmiştir.) (6/392) 

TASARILAR 
1. —• Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 109 

ncu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sa
yılı Karariyle değiştirilmiş olan şeklinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (Millet Meclisi 1/198, Cumhuriyet Senato
su 1/678) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonuna) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 18 Nisan 1966 
tarihli Anlaşmanın ve eki mektupların onaylan-

Basbakanm beyanlarını tavzih ve endişe edile
cek bir halin bulunmadığını açıkladı. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısının gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilerek tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Genel Kurulun bâzı suç ve cezaların affı 
hakkındaki kanım tasarısının görüşülmesi biti
rilinceye kadar, her gün saat 1 0 - 1 3 ve 15 - 20 
arasında toplanılması kabul olundu. 

29 Temmuz 1966 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 20 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
/. Şevki Atasağun Gazia.ntep 

Nizanıcttin Özgül 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Yazılı sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Cemal Yıldırım'ın, Güney - Doğunun kalkın
masına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
göndorilmistir. (7/286) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırm'm, Maltepe sigara fa/brikasma 
dair yazılı soru önergesi, (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir.) (7/287) 

masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (Millet Meclisi 1/219, Cumhuriyet Senatosu 
1/679) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
larına) 
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LAR 

— 486 — 



4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (Millet Meclisi 1/99, Cumhuriyet 
Senatosu 1/681) (Malî ve İktisadi İşler ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

5. — îş ve meslek bakımından ayırım hak
kında 111 sayılı Milletlerarası çalışma sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 1/74, Cumhuriyet 
Senatosu 1/682) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

6. -=- Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi 
kararları ile ilgili sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 1/182, Cumhuriyet Senatosu 1/683) 
(Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonlarına) 

7. — Hükümetlerarası Denizcilik tstişarî 
Teşkilâtı (IMCO) Sözleşmesinde yapılan deği
şikliğin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 1/201, Cumhu
riyet Senatosu 1/684) (Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) 

8. — Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 
tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 ncu 

maddesinin değiştirilmesi hakkında mektep te
atisi suretiyle yapılan anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 1/165, Cumhuriyet Senatosu 1/685) 
(Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonlarına) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 2 Mayıs 1966 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/220, Cumhuriyet Senatosu 1/686) (Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

10. — Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/115, Cumhuriyet Senatosu 1/687) (Tarım, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

TEKLİF 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 

ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (Millet Meclisi 2/94, Cumhu
riyet Senatosu 2/198) (Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 



BİEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 94 neü Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞ 

. 1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince Kabul edilen 
metni ve Gumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/117, 
2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; Cum
huriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) (1) 

(1) 816 S. Sayılı basmayazı 28 . 3 . 1966 ta
rihli 93 neü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

1ÜLEN İŞLER 

yılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. Ve bu aflar 
çıkarıldığı zaman Adalet Partisi iktidarda de
ğildi. Domek ki, yüzde 90 ıran affı Adalet Par
tisinin iktidarda bulunmadığı bir zaman içinde 
gerçek!eş 1 iril mistir. Bunlar iki yolla gerçekleş
tirilmiştir. Birisi, 78 sayılı ve 218 sayılı kanun
larla, yani meclislerden kanun çıkarmak sure
tiyle gerçekleştirilmiştir. Diğer ikinci yol da; 
Cumlıurbaşkanunızm Anayasamızın 97 nci mad
desinin kendisine verdiği yetkinin istimali sure
tiyle gerçekleştirilmiştir. Ve bu yetkinin istimali 
suretiyle affı gerçekleştirilenlerin adedi de 56 
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şimdiye ka
dar çıkmış olan ve mahiyetlerini arz ve izah et
tiğim aflarla, yüzde 90 ı affedilmiş olan bir işin 
yüzde 9 u da infaz suretiyle neticelenmiş olması 
karşısında bakiye kalan, yuvarlak hesapla yüzde 
birdir. Şimdi biz adedi altıdan ibaret olan ve 
nisbet itibariyle de yüzde biri teşkil eden kişile
rin affını huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. De
mek ki, mesele aded bakımından yüzde birin me
selesi haline gelmiştir. O halde meseleyi bu yön
den, bu adedî yönden ve şimdiye kadar katetmiş 
olduğumuz merhaleler yönünden tetkik ettiğimiz 
zaman bu af Yassı a da mahkûmları için çıkarılı
yor şeklinde bir mütalâayı haklı bulmaya ve 
haklı göstermeye mantık müsait değildir. 

Tasarının umumi olarak kimleri ve ne kadar 
suçluyu kapsamına aldığı meselesi üzerinde du
racak olursak, dün de arz ve ifade ettiğim gibi, 
bu tasarı ortalama 50 bin vatandaşı kapsamına 
alın nidadır. O halde Yassıada mahkûmlarının 
adeai hu 50 bmin içinde 50 binde 6 dır. Şimdi 
meselenin adedî ifadesi bu şekilde hulâsa edil-

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hasan 
Dınçer geçen birleşimde cevaplara başlamıştı, 
devam etmek üzere kendisini kürsüye davet edi
yorum. Buyurun Sayın Hasan Dinçer. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; dün geç vakit muhterem arkadaşla
rımın mütalâalarına ve sorularına arzı cevabet-
mek üzere huzurunuza gelmiştim. Fakat, vakiin 
darlığı sözlerimi bitirmeme ve hattâ mevzuun 
esasına girmeme imkân vermemiş bulunduğu için 
konuşmam bugüne kaldı. Müasadenizle dünkü 
maruzatımı özeti iverek mevzua girmek isterim. 

Tasarıyı tenkid eden değerli arkadaşlarım 
özetle bir nokta üzerinde ısrarla durdular. Is
rarla durdukları nokta; bu affın sadece Yüksek 
Adalet Divanı kararı ile mahkûm edilmiş olan 
Yassıada maznunlarının affını sağlamak düşün
cesinin mahsulü olduğu ve gerisinin bu mak
sadı kamufle etmek için getirilmiş garnitürden 
ibaret bulunduğu hususudur. Dünkü mâruzâtım
da da ifade ettiğim üzere, mesele hiçbir zaman 
bu şekilde mütalâaya müsait değildir. Adedi eri 
263 ü bulan Yassıada mahkûmlarının % 90 ı 
bundan evvel çıkarılmış olan aflarla affedilmiş
lerdir. Ve bu aflar 78 sayılı Kanunla ve 218 sa-
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dikten sonra, üzerinde hassasiyetle durulan nok
taya geliyorum. Dün bu noktada kalmıştım. 

Tenkid eden arkadaşlarım derler k i ; «iyi 
ama, siz bu affı bütün âmme haklarını iade et
mek suretiyle yapıyorsunuz. Yassıada mah
kûmları memuriyet yapabileceklerdir. Bu ta
rikle eski devri restore etmek istiyorsunuz. 
Meselenin zannediyorum İd, önemi bu noktada 
gelmiş, düğümlenmiş oluyor. Bu noktaya ar
zı cevabedebilmek için bundan evvelki af]arda 
bu noktaya mümas olan hükümleri beraberce 
hatırlamamızda fayda olduğu kanısındayım. 78 
sayılı Kanunda Yassı ada mahkûmlarının ser
best mesleklerinde çalışabilmesi imkânı kendi
lerine bahşedilmiştir. Dün de arz ettiğim gibi, 
herkes kendi mesleğini icra edebilmektedir. Ve 
bu meslekler içinde şimdi bizim memuriyet 
hakkını iadeye matuf olan tasarımıza mümas 
hükümleri kabul etmişiz. Yani avukatların 
avukatlık yapabilmelerini kabul etmişiz ve 
Avukatlık Kanununa göre de avukatlığın bir 
âmme hizeti niteliğinde olduğu gerçeği münde
miçtir. Yani bundan evvel bir âmme hizmeti 
niteliğinde ollan, yani bir nevi âmme hikmeti olanı 
memuriyetle muadelet halinde olan bir mesleki 
icra etme imkânını vermişiz. Prensip bakımın
dan arz ediyorum, arkadaşlarım sözümü yan
lış anlamasınlar.. Prensibi bakımından, hukuk 
prensipleri bakımından bir muadeleti tanımışız. 
Şimdi biz diyoruz ki, özel mesleki, serbest 
mesleki olmıyan ve fakat bundan evvel me
muriyetle maişetini sağlamak yolunu tutmuş 
olanlar da maişetlerini sağhyab ilmek için ve 
emeklilik haklarını iktisabedebilmek için, hiz
met görmek suretiyle, memur olabilsinler. Şim
di bu hükmün karşısında arkadaşlarım hakika
ten biraz hayallerini fazla genişletmek suretiy
le, bunu bir nev'i tamim sıkıntısı içerisinde, 
arzusu içerisinde bütün önemli yerlerin bun
larla dolacağı gibi bir endişeyi ve bir fiilî ne
ticeyi varit gösteren konuşmalar yaptılar. 
Acaba şimdi bu konuşmalarda bu endişeleri 
tevlidedecek bir mahiyet var mı, yani, böyle 
bir hüküm kabul edildiği zaman bu endişeler 
doğar mı doğmaz mı meselesini, müsaadenizle 
adedî bir mukayese yapmak suretiyle arza ça
lışacağım. 

Adedleri 263 kişiden ibaret olan Yassıada 
. mahkûmlarının Emekli Sandığı ile ilgisi bulu
nanların adedi 148 dir. Yani bunların 148 inin 

memuriyetle irtibatı vardır. Bu 148 in 30 - 40 ı 
emekli olmuştur. Listesi bendedir, emreder
seniz okurum. 8 i de malulen emekli olmuş
tur. Dün burada frapan isimler ileri sürüldü, 
onlar emekliler içindedir. Demek iki, 148 m 
51 i bugün fiilen emekli olmuş durumdadır. 
G-eriye kalan 97 sinin 79 u mahkûmiyet müd
detleri bakımından 1967 senesinin sonunda ve 
1968 içinde, - büyük bir kısmı 1967 sonunda, 
bir kısmı 1967 içerisinde - memnu haklarının 
iadesi yoliyle mahkemelerden karar istihsal et
mek suretiyle memur olma haklarını iktisabede-
cek hukukî durumdadırlar - tabiî şartları var
sa - şimdi bunları da çıkarırsak yekûndan, 
geriye 18 - 20 kişi kalmaktadır. 

Demek oluyor (ki, mesele; böyle bir hüküm 
kabul edildiği zaman Iher taraf eskilerle dola
cak ve eski devir restore edilecek gibi bir neti
ceye bizi götürecek ve böyle bir endişeyi tev
lidedecek mahiyet taşımamaktadır. İşin içine 
nüfuz' ettiğimiz zaman varılan netice budur.' 

Eski devrin restoresini Adalet Partisi ister 
mi. istemez mi? Bunun üzerinde de bir nebze 
eğilmek lâzımdır. Böyle bir endişeyi evvelâ 
varit görebilmek için Adalet Partisinin böyle 
bir yolun yolcusu olup olmadığı üzerinde bir 
nebze tevakkuf etmek lâzım. Adalet Partisi 
Demokrat Partinin devamı değildir arkadaş
lar. Adalet Partisi jem bir partidir. Progra
mı ile, tüzüğü ile, kadrosu ile, zihniyeti ile' ye
ni bir partidir ve böyle bir restorasyona ihtiya
cı yoktur. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Onun için bu nev'i endişeleri, 'arkadaşlarımın 
lütfen taşımamalarını rica edeceğim. Bunun, 
bu hükmün getirilmiş olmasının tek gerekçesi 
sadece insanî, düşüncelerden ibarettir. Bunun 
altında başka bir mâna yoktur arkadaşlar. 

Şimdi konuşan arkadaşlannım büyük bir 
kısmı eşitlik prensibinin bu tasariyle ihlâl edil
diğim ifade ettiler ve mütalâalarına gerekçe 
olarak 146 ncı madde ile mahkûm edilmiş' olan
ların arasında bir tefrik yapıldığını, yani daha 
açık bir deyimle Yassıada'da mahkûm edilmiş 
olanlarla 21 Mayıs suçluları arasında İ46; ncı 
maddeye temas eden fiillerden dolayı her iki 
grup da mahkûm edildiği halde, bu afta biri
sinin başka türlü düşünüldüğünü, diğerinin de 
yine başka ölçülerle affedilmesi istendiğini ile
ri sürdüler. Sadece mantık ölçüleri içinde' me
sele mütalâa edilirse bu doğrudur. Ama affın 
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mutlaka aynı grupa mensubolan kimseleri ay
nı ölçüler içinde düşünmek lâzım geldiği nokta
sında arkadaşlarımızla mutabakat halinde de
ğiliz. Yani, eşitlik prensibini böyle katı ölçü
ler içerisinde mütalâa etmek mümkün olmadığı 
kanısındayız. Eşitlik prensibi menfaatler ba
cımından, âmme menfaatleri bakımından, mem
leket gerçekleri bakımından eşitliği tatbike 
imkân varsa tatbik edilir, yoksa edilmez. Bu
nun misali önümüzde; 22 Şubat hâdiselerinde 
22 Şubat hâdiselerini yapanları affettik. 22 Şu
bat hâdiselerinin mesullerinin fiilleri aynı mad
deye temas ediyordu ve ondan evvel de Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilmiş, aynı mad
deden mahkûm olmuş ceza evlerinde yatan ki
şiler vardır, niçin o zaman eşitlik prensibini 
tatbik' etmedik? Demek ki, eşitlik prensibi sa
dece mantık ve dar kalıplar bakımından kabi
li tatbik bir prensip değildir. Afta âmme men
faati bahis konusudur. Eğer bu mantık bakı
mından eşitlik prensibinin her zaman ve her 
hal ve kârda tatbiki lâzımdır gibi bir dar görü
şün içıinden hareket etmiş olsaydık, o zaman da 
eşitlik prensibini terennüm etmemiz ve onları 
da affetmemiz icabederdi. «Niçin affetmemişiz;* 
der arkadaşlar; gerçekler o zaman için bu af
fa müsaidolmadığı için. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —• «Gerçekler» tâbiri çok yuvarlak bir söz. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Saynı Kok
sal arkadaşım bu gerçekler mefhumunun yu
varlak olarak istimal edildiğini söylüyorlar 
Ama zannediyorum ki, bu gerçekleri gerçekle
re dayanarak söylüyoruz biz. Demek ki. «r 
misâl bize, her zaman eşitlik prensibinin kabili 
tatbik olmadığım gösteriyor. Ben 22 Şubatc-"-
ları affedişimizi hatalı bulmuyorum. O zama
nın şartları içinde zaruri idi. Faıkat sadece 
mütalâama mesnet yapmak istiyorum. Demek 
ki, aynı madde ile maznun olanların hepsi ay
nı zamanda affedilemezlermiş. Niçin affedile
mezlermiş? Memleket gerçekleri müsaidolma
dığı için affedilemezlermiş. Bunun başka mi
salleri de vardır, arkadaşlar. Şimdi 218 sayılı 
Af Kanununun 3 ncü maddesinin (t) bendin
de yine böyle aynı madde ile mahkûm olanlar 
istisna edilmiştir. (î) bendini aynen okuyo
rum: «1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılma

sı, bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
12 Haziran J9G0 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 
8 nci maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesi dışında birden fazla suçla mahkûm edi
lip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların toplamı 8 
seneyi geçenlerin, bu hükümlerine esas teşkil 
eden suçlar,» yani 8 seneyi geçenler istisna edil
miştir. Ve bu iki kişiyi kapsamına alır. De
mek ki; aflarda eşitlik prensibi bazan ihlâl edi-
lebilirmiş. Bunun, af kanunlarımıza şöyle bir 
göz atacak olursak, daha çok misallerini zik
retmek mümkündür ve notumda da vardır. Fa
kat eşitlik prensibinin anlamını, memleket men
faatleri ölçüsü içerisinde mütalâa etmek zaru
retini ve buna ait düşüncelerimizi tebarüz etti
rebilmek için bu misalleri vermiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarımdan bâzıları bu aff'n Anaya
saya aykırı olduğunu ifade ettiler, hattâ «bu 
afla Anayasa rafa kaldırılıyor.» tâbirini kul
landılar ve ilâve ettiler: «Bu af Anayasayı ta--
miniminin bir uygulama şeklidir» dediler. 
Muhterem arkadaşlarım, Türk Milletinin reyi 
ile kabul edilmiş olan bir Anayasayı ve hepi
mizi burada toplanmamıza vücut vermiş olan 
bir Anayasayı kaldırmaya, rafa koymaya hiç 
kimse muktedir olamaz. Biz bu kanaatteyiz 
ve Hükümet olarak katiyen böy]e bir düşün
ceyi aklımızın kenarından dahi geçirmeye isti
datlı değiliz. Aksine olarak Anayasayı her an 
muhterem tutmaya, Anayasayı her an savunma
ya ve Anayasaya karşı yapılacak taarruzlara 
her an göğüs germeye amadeyiz ve zihniyeti
miz budur arkadaşlar. (Alkışlar) Ve Türkiye'
de Anayasa hâkimiyetini tesis edecek olanla
rın, Anayasa hâkimiyetinin tesisinde vazife 
alacak olanların her halde içerisinde ve başın
da olacağız. Binaenaleyh, bir Anayasayı ra
fa kaldırma diye bir meseleyi bize izafe etmek 
o kadar kolay bir şey değildir arkadaşlar ve 
haksızlıktır bu ve Anayasamız hiçbir kanunun 
Anayasaya aykırı olamıyacağmı, olmaması lâ-
zımgeldiği gerekçesini, gerçeğini bir maddesin
de tasrih etmiştir. Bu itibarla Hükümet olarak 
kanunların Anayasaya aykırı olmaması nokta-
smda en büyük hassasiyet içinde olduğumuzu 
ifade etmek isterim. Ama hata edebiliriz, Par
lâmento düzeltir. Parlâmento da hata edebi
lir, Anayasa Mahkemesi düzeltir. O halde Ana-
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yasa düzeni içinde, hukuk devleti düzeni içinde 
meseleler mahlûldür ve endişe edilecek hiçbir 
şey yoktur. 

Şimdi bu tasarının Anayasaya aykırı olduğu 
meselesine kısaca bu, umumi mülâhazalarımdan 
sonra cevaplarımı arz edeyim. 

Anayasa 64 ncü maddesiyle Türlüye Büyük 
Millet Meclisine af yetkisi tanımıştır. Ve tanıdığı 
af yetkisi iki türlüdür. Clencl af. özel af. Bu yet
kiyi tanırken Anayasa iki kısıt koymuştur. Bun
lardan bir tanesi, orman suçları affedilem.cz de
miştir, orman suçları genel al'fa tabi tutulamaz 
demiş, diğeri de mahkumlar, affedilmiş olsa da-
hi, 'parlâmentoya giremez demiştir. Onun dışında 
Anaya-ayı va'zedon irade, bir başka istisna düşün
memiştir. Metin bize bir başka istisna düşünmedi-
ğ'ni sarahaten gösteriyor. Ama. Anayasanın ted
vininde takibedilmis olan usul ve alınmış olan 
raporlar muvacehesinde meseleyi daha aydınlık 
görüyoruz. İstanbul tasarısında Yassıada mah
kûmlarının hiçbir veçhile ai'fedilmemesine ait 
bükümler ruyi iltifat görmemiştir. Demek ki, 
Anayasamın yapan muhterem luvyet, sadece bu ik' 
nokta üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bunun 
dışında parlâmentoların iradesine ve yetki
sine bırakmıştır isi. Simdi /nnyasanın üze
rinde bu kadir has- obm insanların 
Anayasanın anlamında aynı hassasiyeti gös
termeleri ve Anayasanın verdiği yetkilerin is
timalini Anayasaya aykırı imiş gibi takdir etme 
ieri bence doğru değildir. Burada Anayasaya ay
kırılık vokfur, , . . ] . - . , :1a lar. Eğer Anavasava av
ları! ık vardır dersek, kendimizi bir bâtıl zemine 
sürüklemiş oluruz. Neden? Anayasanın G4 ncü 
maddesi iki yetkiyi, yani genel ve özrl af yetkisi
ni tanımıştır. Şimdiye kadar Yassıada mahkf m-
ları için çıkardığımız arlarda, ezcümle 78 sayılı 
Kanunla çıkardığımız afta özel af yetkimizi kul
lanmışızdır. özel af yetkisini kullanmak Anayasa
ya aykırı değil de, genel af yetkisini kullanmak 
Anayasaya aykırıdır diyebilir miyiz? Aynı mad
deden kuvvet almaktadır. Iiukukan bu mümkün 
değildir, mantıken bu mümkün değildir. O halde 
eğer biz Yassıada. mahkûmlarının affını, Anaya
saya aykırıdır diye bir neticeye kendimizi zor
larsak bundan evvelki tasarruflarımızın da Ana 
yasaya aykırı olduğunu kabul ve ilân etmiş olu 
ruz. Halbuki bu tasarruflar Anayasaya aykırı de
ğildir. Binaenaleyh, bu tasarı ne Anayasaya ay
kırıdır, ne de Anayasayı tanımamaktadır, rafa 

kaldırmaktır. Mesele bugün bu seviyede bir af
fa Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş 
olanları mazhar kılmada memleket gerçekleri ba
kımından fayda var mı yok mu, zamanı gelmiş 
mi gelmemiş midir meselesidir. Münakaşa edile
cek nokta bunun dışındaki noktalar zannediyo
rum ki, sağlam bir temele dayanmamaktadır. Biz 
o kanaatteyiz ki, bunun zamanı gelmiştir. Neden? 
Dün de arz ettiğim gibi, katetmiş olduğu merhale 
bakımından bunun zamanı gelmiştir. Tâ birinci 
koalisyon Hükümeti zamanında bu vâdedilmiştir. 
Parlâmentolarda münakaşa edilmiştir, tasvip gör
müştür. İkinci Koalisyon zamanında aynı şekilde 
tasvip görmüştür, fakat yapılmamıştır, çeşitli se
beplerle. Binaenaleyh, bütün bu merhaleler ve 
parlâmentolarda yapılamıyanlarm Reisicumhurun 
yetkisinin istimali suretiyle yapılmış olması haki
katleri toptan göz önünde tutulursa, bunun zama
nının geldiği hakikati ortaya çıkar. Şimdi bu 
devri toptan bir tasfiye yapmaya mecburuz ar
kadaşlar. Bu bizzat 27 Mayısa her hangi bir göl-
>'c düşürülmemesi gibi samimi bir inancın da ta 
kendisidir, ifadesidir. Çünkü dışarıda bulunan 
suçluların yurda avdetinde yargılamaları yapıla
caktır, yeni bir .yargılama safhası, yeni bir Yas
sıada Mahkemesi havasının, yani o mahkemede 
cereyan eden iddia ve müdafaaların tekrar edil
mesi ve yeni bir takdir ölçüsü içerisinde mesele
nin halledilmesi, zannediyorum ki, âmme menfa
atleri ölçüsünden menfaate değildir, bu devri ol
duğu gibi tasfiye etmek, defterini kapatmak men
faatlerimize uygundur. Huzur bakımından bu 
böyledir ve bizzat mahkemelere hürmet bakımın
dan, onun verdiği kararlara toz kondurmama ba
kımından bunda fayda vardır. Hülâsa her yö
nüyle meselede bir umumi menfaat olduğu kanı
nın taşıyoruz ve tasarıyı bunun için böyle getir
mişizdir. Bu yarayı mütemadiyen kanatıp dur
makta ne huzur bakımından fayda vardır, ne de 
bir başka ölçüler bakımından fayda vardır. 

Şimdi söz buraya gelmiş iken müsaadenizle 
örtülü ödeneğe aidolan itirazlar üzerinde de kı
saca tevakkuf edeyim. 

Yüksek Adalet Divanınca Adnan Menderes, 
örtülü ödeneği usulsüz sarf ettiği için ödemeye 
mahkûm edilmiştir ve kendisi hayatta olmadığı 
için de elbet veresesi bunu ödiyecektir. Bunun 
miktarı, net miktarı faizleri hariç 4 877 870 li
radır. Ve bunun 1 852 000 lirası da öden
miştir. Bakiye 3 025 780 lirası da ödenecektir. 
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Şimdi bu mesele de bugünün meselesi değildir. 
Bu mesele, İkinci Koalisyonda ele alınmış bir 
meseledir ve örtülü ödenek zimmetinin bir kıs
mı, mevzuu, ele alınmıştır. Bu sebeple örtülü 
ödeneğin sarfına mezuniyet veren 77 nci madde 
tadil edilmiştir. Bir çıkar yol bulunmak için ta
dil edilmiştir. 77 nci maddenin bugünkü şekliy
le, tadil edilmiş şekliyle sarfı imkân dâhilinde 
görülen miktar, - şüphesiz bu herkesin takdiri
ne göre değişir - 1,5 milyon lira civarındadır. 
Şimdi onun dışında 1 312 645 lira da bu örtülü 
ödenekten Demokrat Partiye verilmiştir, öde
necektir; veresesi tarafından ve Demokrat Par
tiye rücü edilecektir. Demokrat Parti meydan
da yoktur, kime rücu edilecektir? D. P. nin em
vali kime geçmişse ona. D. P. nin emvali Hazi
neye intikal etmiştir. Ve bugünkü hesaplara ve 
duruma göre de D. P. nin borçlarından çok ala
cağı vardır, matlubu vardır. Ve bunun yekûnu 
9,5 milyon civarındadır. Şimdi 1 312 645 lira 
ödendikten sonra Hazineye rücü hakkını kullan
mak suretiyle verese rücü edecektir. Ve bunu 
Hazineden, matlûp hanesi kabarık olduğu için 
de alacaktır. Mevzuatımız böyledir. Bütün bun
lar adedî olarak mukayese edildiği zaman İkin
ci Koalisyondan beri çalışması yapılmış olan 
bir mevzuun halledilmesi gibi, neticesine varıl
ması gibi bir düşünce ile huzurunuza getirilmiş
tir mesele. 

Şimdi arkadaşlarım yine mütalâalarında; 
163 ncü maddenin ve 6187 sayılı Kanunun affın 
163 ncü maddesinin birinci fıkrası müstesna ol
mak suretiyle ve diğer kanunun bütün madde
lerinin affın şümulü içerisine almışını kınadılar 
T« bunu lâiklik prensibine aykırı buldular, ken
di tabirleriyle. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı suçların affı 
düşünülürken, affedilen suçlara aidolan mad
delerin hafife alındığı veya o suçları işlemiş 
olanlara müsamaha ile bakıldığı veya o madde
lere itibar edilmediği gibi bir hükmü istihraçet-
mek mümkün değildir. Af bir atıfetin ifadesi
dir, bir memleket gerçeğinin ifadesidir. Binaen
aleyh, affetmek, mutlaka affedilenlerin müsa
maha görmek ve o maddeleri fazla hassasiyet
le takibe değer mahiyette telâkki etmemek gibi 
bir mânaya gelmez. Bu noktada evvelâ anlaş
mak gerekir. Şimdi bu maddelerin, 163 ııcü 
maddenin birinci fıkrası hariç diğer fıkraların j 

ve 6187 sayılı Kanunun affın şümulü içine alı
nışı lâiklik prensibine aykırı mıdır? Evvelâ şu
nu tasrih edeyim ki, Hükümet olarak büyük 
Atatürk'ün vâz'etmiş olduğu lâiklik prensipleri
ne sıkı sıkıya bağlıyız. Ve en büyük hassasiyeti 
göstermekteyiz. Ama afla, bağlılık arasında bir 
münasebet tesisi, mantık ölçüleri bakımından 
zannediyorum ki, bizi sakat neticelere götürür. 
Eğer öyle olmuş olsa idi, tarihte bilhassa büyük 
Atatürk'ün devrinde 2330 sayılı Kanunla 163 
ncü madde affedilmez idi. Bu prensibi vâz'et
miş olan bir insanın idaresinde ve Anayasamı
zın eski şekli ile de bir prensibolarak kabul edil
miş olan lâiklik prensibinin en hassasiyetle tat
bik edildiği bir devrde, 163 ncü maddenn affe
dilmiş olması, bunun, affın prensibine sadakat
sizlik mânasına gelmediğinin zannediyorum ki, 
en veciz bir misalidir. Şimdi bizim lâiklik pren
sibimizi ilgilendiren maddeler yalnız bunlardan 
ibaret değildir, arkadaşlar. Kanunlar da bu ka
dar değildir. Anayasamızın 153 ncü maddesin
de himaye edilmiş olan 8 tane kanun vardır. 
Devrim kanunları. Anayasamızın 153 ncü mad
desini müsaadenizle okuyorum : 

«Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk top
lumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve 
Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koru
ma amacını güden aşağıda gösterilen devrim 
kanunlarının ve bu Anayasanın halkoyu ile ka
bul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hüküm
leri Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşıla
maz ve yorumlanamaz» 

Demek ki, şu sekiz maddeyi, sekiz kanunu 
bu madde ile bizzat Anayasamız şöyle tarif edi
yor : «Lâiklik niteliğini koruma amacı güden 
kanunlar». O hakle kanunlar, lâiklikle ilgili ka
nunlar yalnız 163 ncü madde ve 6187 sayılı Ka
nun değil, Anayasamızda himaye altına alınmış 
olan bu sekiz kanunu da içine almaktadır. Ve 
Anayasamız bu sekiz kanun üzerinde özel bir 
hassasiyet göstermiştir. Şimdi bütün bu afları 
arıyoruz, açıp bakıyoruz, hepsinde de bu 8 ka
nunun yasaklamış olduğu fiiller affa alınmış
tır. Gelmiş geçmiş hükümetler, iktidarlar ve 
parlâmentolar bunları affın şümulü içine almış
lardır. Affın şümulü içine alınınca lâiklik pren
sibine aykırı mı hareket edilmiştir? Şüphesiz 
ki hayır, bir atıfet göstermiştir, 

6187 sayılı Kanunda yine muhtelif tarihler
de affın şümulü içine alınmıştır. Demek ki ar-
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kadaşlarım, bunların tarihlerini tekrar tekrar 
arz etmekle vaktinizi almak istemiyorum. De-
mekki lâiklik prensibini muhafaza etmek için 
konmuş olan kanunlar ve maddeler zaman za
man ya toptan, ya kısmen afların şümulü içine 
alınmıştır. O halde bunları affın şümulü içine 
almanın, bir lâiklik prensibini ortadan kaldır
mak, zedelemek veya inkâr etmek mânasına gel
mediği gerçeğini lütfen kabul etmeniz icabeder. 

Arkadaşlarımın büyük bir kısmı affın tarihi 
üzerinde hassasiyet gösterdiler. Şimdi bu tasa
rıyı hazırlarken meseleyi şöyle düşündük : 

Adalet Partisi 18 Ağustosta bir beyanname 
neşretti; seçim beyannamesi. Ve bu beyanname
de, hudut ve şümulü memleketin gerçeklerine 
uygun bir affın çıkarılacağı da ilân edilmiştir. 
O halde affın tarihi ne olmalıdır? Bu ilânın te
siri altında kalarak suç işlemek istidadında olan 
vatandaşlar olabilir mi? Bu noktayı, arkadaşları
mızın bu endişesini daha evvel kendi idrakleri
miz içinde düşündük ve meseleyi halletmeye ça
lıştık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tisi seçim beyannamesinde neyi taahhüdetmiş-
tir? 

Hudut ve şümulü memleket gerçeklerine uy
gun affı. Dememiştir ki, ben şu fiili affedece
ğim, bu fiili affetmiyeceğim. Yani hudut ve şü
mulünü açıkça, tasrih etmemiştir. Bu bir. 

İkincisi : Seçim neticeleri belli oluncaya ka
dar, yani 10 Ekim akşamına, hattâ 11 Ekime ka
dar Adalet Partisinin iktidara geleceği de vatan
daş nazarında teminatlı değildir. Binaenaleyh 
hem hudut ve şümulü belli olmıyan, ve tasrih 
edilmemiş olan ve hem de iktidara gelmek sure
tiyle tatbik edileceği henüz meçhul olan bir me
sele ile karşı karşıyadır vatandaşlar. Ne zamana 
kadar? Bu 10 Ekim seçimlerinin neticeleri alı
nıncaya kadar. O halde tarihin, beyannamenin 
neşri tarihi olması, mütalâası, zannediyorum ki, 
bu mülâhazalarla sıhhatli sayılamaz. 10 Ekimi, 
tarih olarak tesbit etmeyi düşündük. Fakat bir 
partinin iktidara gelişini, umumi mahiyet taşı
yan bir afta tarih olarak almayı da siyasi ölçü
ler içinde mahzurlu mütalâa ettik. Ve aflar da 
daima umumi bayramların tarih olarak almışı 
mûtadolduğu için 10 Ekime en yakın tarih olan 
29 Teşrinievveli aldık, Adalet Komisyonunda da 
29 Teşrinievvel kabul edildi. Binaenaleyh, af ta
sarısının şevki ve kabul tarihi karşısında bu ha-
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kikatlerin, yani bu tarih ilânı karşısında vatan
daş için bir şey malûmdur; 29 Elcime kadar iş
lenmiş olan suçların affı. 

Şimdi Millet Meclisi bunu 5 Haziran olarak 
değiştirdi. Bu 5 Haziranla 29 Ekim arasında aca
ba vatandaşı suç. işlemeye ve affa mazhar olma 
ümidine sevk eden bir durum var mıdır? Bu ta
rihin böyle değiştirileceği kimin malûmudur ki, 
bu iki tarih arasında yine suç işleme istidadı ol
sun? Bu, bizim Hükümet olarak iktidarımızın dı
şında bir değişikliktir. Ama bu mülâhazaları arz 
etmek, düşüncelerimizi size intikal ettirmekte de 
bir fayda gördüğümüz için bunları söylüyorum. 

Şimdi bunun emsali var mıdır? Var arkadaş
lar. 218 sayılı Af Kanununda, Hükümet tasarı
sında tarih olarak 29 Ekim tesbit edilmiştir. Ko
misyon yine 29 Ekim olarak bunu kabul etmiş
tir. 

Fakat Millet Meclisinde müzakeresine başlan
dığı gün Halk Partili milletvekili arkadaşları
mızdan birisi, Mehmet Köker arkadaşımız bir 
takrir vermiştir, müzakere tarihi olan 15 Şubat 
19 G3 kapsam tarihi olsun, demiştir ve böyle ka
bul edilmiştir. Vardır emsali, emsali vardır. Ama 
bir kötü emsal yeni bir tatbikata zemin olamaz 
diyebilir arkadaşlarım. Fakat emsalin mevcudi
yeti, o emsalin mutlaka kötü olduğunu göster
mez. Arz ettiğim gibi 29 Teşrinievvel ile 5 Hazi
ran arasında vatandaşların bu tarihte değişiklik 
yapılacağına dair hiçbir ümidi olmadığı için 
bu tarihler arasında bir suç işlendiği iddiası bu
rada kolay serd edilemez. 

Arkadaşlarım, 158 ve 159 ncu maddelerin ni
çin affın kapsamı dışında bırakıldığını sordular 
ve bu maddelerin muhtevasını dile getirmek su
retiyle bu kadar önemli bir konuda affa gidilme
mesinin doğru olmadığını dile getirdiler. Biz, 158 
ve 159 ncu maddeleri affın kapsamı içine şu se
bepten almadık arkadaşlar. Eski Cumhurbaşka
nımız Sayın Cemal Gürsel Adalet Bakanlığına 
bir yazı yazmıştır ve şifahen de bunu teyideden 
temennilerde bulunmuştur. Yazı aynen şöyledir: 
«Adalet Bakanlığına 25 . 9 .1961 tarihi, numara
sı da 59 dur. 

Bâzı vatandaşlarım benim şahsım ve fotoğ
rafıma karşı sözle ve hakaretle kötü davrandık
ları ve bunların savcılıklarca takibata uğratıl
dığını haber alıyorum. Fevrî ve gayriiradi oldu
ğuna kaani olduğum şahsıma ait bu hareketler
den ötürü vatandaşlarım hakkında takibat yapıl-
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mamasını rica ederim.» Bu iki maddenin takibi, 
yasamıza göre Adalet Bakanının vereceği izne 
hağ-lıdır. Şüphesiz Cumhurbaşkanımızın bu ya
zısı bir müdahale değil, bir temennidir. Bu tak
dirinizi istimal ederken benim düşüncelerimi 
mümkünse kaale alın temennisinden ibarettir. 
İşte biz böyle bir toleranslı temenninin ışığı al
tında bu maddeleri affın kapsamı dışında bırak
tık. Aslında takibatı izne bağlı olan ve bu nevi 
tecavüzlere muhatabolan - 158 nci madde ile -
bir kimsenin arzusu bu ölçüler içinde bizi bu ta
sarrufa sevk etmiştir. Şüphesiz ki, takdir muh
terem arkadaşlarımmdır. 

Şimdi Koksal arkadaşımın mütalâalarına 
arzı cevabetmek isterim. Muhterem Koksal 
Fransız ihtilâline aidolan bir kitabın mündue-
catiyle bugünkü durumumuzu tıpatıp görmenin 
içindedir. Bu memleket arkadaşlar, Fransa'nın 
o günbriyle kabili mukayese olacak durumda de
ğildir. Bunda Koksal arkadaşım haksızdır. Hü
kümeti zayıf göstermek, kilit noktasındaki inan
ları kendi çıkarlariyle meşgul göstermek, halkı 
bizar göstermek ve bütün bunların dışında bir 
ihtilâlin arefesdndeymişiz gibi kapkaranlık bir 
tablo çizmek, bugün memleketin muhtacolduğu 
huzura uymaz arkadaşlar. Koksal arkadaşım bu 
memleketin huzuruna hizmet edecek istidatta bir 
arkadaşımdır. Bize yardımcı o1 ması ve her hal
de karanlık tablolarla bir ihtilâl edebiyatı Te
rennüm etmemesi, zannediyorum ki memleketin 
âli menfaatleri için lüzumludur. (Sağdan alkış
lar) Hükümetler tenkid edilir, Hükümetlerin za
yıflığı da ifade edilebilir, ama kilit noktasında
ki insan1 arın şahsi çıkarı peşinde olduğu., mes
netsiz olarak, mesuliyetsiz duygular içinde ifa
de edilemez arkadaşlar. Bu, mesuliyet duyguları 
ve ciddiyetle kabilitelif bir mütalâa olamaz. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Diyorlar ki, Fraoısa ihtilâlinde bir rapor or
taya çıktı, her şey ayan beyan oldu, bugün de 
buna müşabih bir durum var. Burada bir rapor 
okunmuştur. Fakat muhtevası hiçbir zanıan 
Fransız ihtilâlini terennüm eden kitaptaki rapor 
ile kabili mukayese değildir. Mııkavesede ayni
yat hızım, benzerlik lâzımdır. Nedir okunmuş 
«olan rapor? Henüz daha hüviyeti meçhul bir kim
senin veraı'ş olduğu bir yazılı vesika rapor ma
hiyetinde olarak takdim edilmiştir. Do?rru mudur. 
eğri midir bilmiyoruz. Doğru da olabilir, eğri de 

o'abilir. Fakat hiçbir zaman bir şahsın yazmış 
olduğu vesika bir Hükümetin memleketi başkaları
na, istiklâlini başkalariyle paylaştığına delâlet 
etmez. Ve böyle bir şeyi söylemeye kimsenin hak
kı yoktur. Bu rapor tahkik ediliyor. Bu bir ih
bar telâkki edilmiştir, savcılık tahkik ediyor. 
Muhterem arkadaşlarımdan beklenen, bu tahki
kata yardımcı ol ma1 arı dır. Savcılığın yaptığı tah
kikata Hükümet bütün imkânlariyle yardımcı 
durumdadır. Bir hukuk devleti içinde bir mev
zuun, bilhassa bu nevi bir mevzuun tahkik yet
kisi de, tarafsız Cumhuriyet sa/vcılarma mevdu
dur. Hükümet olarak onun istediği her türlü 
mabemovi vermişizdir, vermekteyiz. Arkadaşla
rım da lütfen kon li ellerinde varsa bu malzeme-
vi versinler. Biz Hükümet olrrak meselen'n vu
zuha, kavuşmasını, meydana çıkmasını i^tivo^uz. 
Hakikatse mesulü ortaya çıkmalıdır, değPse bu 
hulut da'ıVnalı ve berrak hava memlekete avdet 
amelidir. Kaçındığımız bir sev. gocunduğumuz 
her hangi bir şev yok. Ama henüz d°ıha sıhhati 
' n a d a n ı erkm-Mnıs ve tahkikatı neticelen m ern'ş 
V"m bir v^ikavı, sıhhatli imiş «ribi, bir Fransız 
i'V.Hrn'rrleki bir vo^ka^a mutabıkmıs gibi peşin 
hükümle me^elcvi burada var'et m ekte zannedi-
vomm ki, <rereeklere uv-nın bir vrn voktnr. Bu 
m «m1 "ket he^mir 'n arkadaştı1. Bu memlekette 
TT -̂,; ]jjr ih t ilâ1 e'lebi vatı varım ava ve bu mnndo-
keti bu tarik ile huzursuzluğa götürmeve hiçbi
rimizin hakkı yoktur. Hükümet olarak biz. Ana
vatanın ölçüleri içinde ve monVekeit'n menfaat
leri üzerin'le titremekteviz. Celin bize yardımcı 
o1 un, ve meseleleri bövlece elbirliği ile en avdın 
Tinlere götürelim. Biz:m sam'mî istV-imiz bu
dur, ricamız budur. Ama birbirimizi haksız it
hamlara, bu momleket'n etrafında karanlık bu-
1 utlar va r nt maki a memlekete hizmet edeceğimize 
inanmıyorum. 

Bir arkadaşım af taahhüdünden bu yana iş-
bunrs olan suçların kabarıklığını artışını, ma
hiyetini ve hangi maddelerde arttığını sordular. 

Bizim adlî istatistiklerimiz neticeler alınma
dan işlenmez. Bu bakımdan bu soruya, şu suç
larda şu kadar fazlalık vardır, şunlarda eksik
lik vardır, artış vardır, eksilme vardır şe'klinde 
bir ifadede bulunmama ve istedikleri malûmatı 
arz etmeme imkân yoktur. Çünkü yurdun her 
tarafına yayılmış bulunan adlî teşkilâtın elinde
ki fişlerin mahiyeti, artış nisbetleri aybeay ve 

— 494 — 



O. Senatosu B : 94 29 . 7 . 1966 O : 1 

kısa vadeli süreler içinde bilinen, bilinmesi 
mümkün olan hakikatlerden değildir. 

Zannediyorum ki, arkadaşlarımın mütalâa
larını ve sorularını umumi hatlariyle cevaplan
dırmış oluyorum. Bu Af kanununun hudut ve 
şümulü ve kapsamı üzerinde çok şeyler söyle
nebilir, ha'klı olan tarafları bulunabilir. Fakat 
bugünün imkânları ancak huzurunuza böyle 
bir ölçü ile gelmemizi mümkün kılmıştır. Af 
kanununun tasvibinize mazhar olması elli bin 
vatandaşın ıstırabına çare olacaktır. Bu itibar
la muhterem arkadaşlarımın bu tasarıyı tasvi-
hetm elerini arz ve istirham eder, hepinize hür
metlerimi sunarım. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, alınan karar ve 
zapta geçen hususa göre saym üyelerin soru 
sorma hakları kifayeti müzakere ile birlikte 
mahfuz tutulmuştur. 

Sayın Koksal, sorun. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, Sayın Bakan şöyle buyurdular: 
Gerçekleri gerçeklere dayıyarak izah ediyorum. 
Gerçekleri gerçeklere dayadığı gerçekler nedir? 
Birinaisi bu. 

İkinci sualim; Cemal Tur al'm mektubu ger
çeklere dayadığı gerçekler içinde var mıdır ve 
mahiyeti nedir? 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim, 
gerçekler mevzuuna, zannediyorum ki, konuş

amam içerisinde çeşitli sebeplerle temas ettim. 
Cemal Tural'ın mektubunun bu gerçeklerle 

(ilgisi var mıdır yokmudur, buyurdunuz. Bize 
af mevzuunda çeşitli müracaatlar olmuştur. Ce
mal Tural'ın mektubu da bu müracaatlardan 
birisidir. Müesseselerden, vatandaşlardan ve 
mahkûmlardan çeşitli müracaatlar olmuştur. 
Bir Hükümet her müracaatı dinler, kendi tak
dir ölçüleri içersinde meseleyi halleder. Cemal 
Tural'ın mektubunun münderecatı, bundan ev
vel defaatle Millî Savunma Bakanı arkadaşım 
tarafından açıklanmıştır. Bu mektubun münde-
recatmda bizi her hangi bir tasarrufa götüre
cek zorlayıcı veya böyle bir mânaya gelecek 
hiçbir hüküm ve hiçbir ibare yoktur. Sadece 
21 Mayısçıların affından, ordunun disiplini ba
kımından duyduğu endişeleri dile getirmiş ve 

"kendi şahsi kanaatini ifade etmiştir. Bunun dı
şında bir başka mâna ve mahiyet yoktur ve 
kendi kademesi arasında Bakanına düşüncele

rini intikal ettirmekten ibaret bir mâna ve ma* 
hiyet taşımaktadır. 

Biz, 27 Mayısçıların toptan affının mümkün 
olup olmadığı ölçülerini, mülâhazalarını tartıp 
bir karara bağlarken tamamiyle Hükümetin 
mesuliyet duyguları içerisinde ve kendi idraki
nin, kendi düşüncelerinin mahsulü ne ise bunu 
almışızdır. Hiç kimsenin ve hiçbir meröiin te
siri altında değiliz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Birçok nokta

larda Sayın Bakanın çektiği sıkıntıyı hissedi
yorum. Bâzı sualler sormak isterdim. Fakat 
yeni bir sıkıntıya sokmamak için bundan sar
fınazar ediyorum. 

Yalnız, Sayın Bakan izahlarında seçim suç
larından nedense bahsetmediler. Bu seçim suç
larının millî iradeyi nasıl ifsadettiğini ve mem
lekette seçim suçluluğunu bir meslek haline ge
tirenlerin memleketin dört bir bucağında nasıl 
türlü oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. 
Acaba bu suçlar affedilirken Hükümet ne dü
şünmektedir, bunun izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Seçim suçlarının affında Hü
kümet ne düşünmektedir diye soruyorlar. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim, 
şimdi zannediyorum ki, arkadaşımın sualini iki 
kategoride mütalâa etmek ieabeder. Birisi Se
çim Kanununun yasakladığı ve tecrim ettiği 
maddeleri ihlâl edenler; diğeri de, seçim dola-
yısiyle Seçtim Kanununun dışındaki kanunların 
ihlâlidir. Bu arada 163 ün ihlâli, 38 sayılı Ka
nunun ihlâli ve saire... Affın ölçüleri içerisinde 
meseleyi halletmek realiteye en uygun mahiyet 
taşıdığı için biz, muayyen suçları seçıimde iş
lenmiştir diye iki türlü bir tefrike tabi tutmak 
imkânını bulamadık. Yani 38 sayılı Kanun, se
çim sırasında ihlâl edilirse affedilsin, seçim sı
rasında ihlâl edilmezse affedilmesin, böyle bir 
ölçüyü eşitlik prensibi içerisinde kabili müta
lâa görmedik. Seçim Kanununu ihlâl eden suç
lar bakımından da meseleyi böyle düşündük. 
Şimdi arkadaşlar, seçim münasebetiyle işlenmiş 
suçlar zannedildiği kadar kabarık değildir. Si
ze bir fikir verebilmek için şu adedleri arz et
meme müsaade buyurun. 

24 ilde yapılmış olan kısmi Senato seçimle
rinde Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna muha-
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lefetten 103 kişi ve seçimlerin düzeni ve güven
liğiyle ilgili sair suçlardan da 13 olay olmuştur. 
Cem'an işlenmiş olan, Seçim Kanununun mad
delerinin ihlâli suretiyle işlenmiş olan suçların 
adedi 116 dır .ve şimdiye kadarki seçimlerde iş
lenmiş olan suçlarla mukayese edildiği zaman 
da çok düşüktür. Bu itibarla seçim suçlarının 
affın şümulü içinde olmasında bir mahzur mü
talâa etmedik. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Karaman buyurun. Sayın Bakandan 

istirham etsek, soru müessesesi kısa cevaplarla 
yürütülürse daha uygun olur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen
dim Sayın Bakandan sormak istediğim üç ta
ne sorum var. 

Birincisi; benim konuşmalarım sırasında Ba
kandan öğrenmek istediğim «ıSeçim suçlarının 
ve suçlularının, 19 Eylül 1965 ten 5 Haziran 
1966 ya kadar olan seçim suçlarının ve basın 
suçlarının miktarı ve bu miktarda bilhassa ve 
özellikle iktidar kanadından olanların ve buna 
karşı olan kanatta olanların miktarı rakam ola
rak nedir? Eğer Sayın Bakan buna verdiği ce
vaplarda, ama biz sorduğunuz bu noktada kesin 
bir istatistiğe sahip değiliz, derlerse ben bunu 
sözlü soru olarak ayrıca soracağım. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Bu rakam
lar yoktur efendim, ifadesi mümkün değildir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — İkinci 
sualim: 

Türk kamu oyuna şu hususu kesin olarak 
belirtmek icabeder kanaatimce; Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesinde belirtilen husus
lar haricolmak üzere, diğer suçlar affın kap
samı içerisine girmiştir. Affın kapsamı içine 
girmiyen birinci fıkrasiyle sanık veya suçlu kaç 
kişi vardır, diğer maddeleriyle sanık veya suç
lu kaç kişi vardır? Bunun bilinmesinde zaru
ret vardır. 

Üçüncüsü; Türk Ceza Kanununun 163 ncü 
maddesiyle, 141 ve 142 nci maddeleridir. Bi
risi dinî propaganda, diğerisd açıkça komünizm 
ismi koymadan bir zümrenin diğer bir zümre 
üzerinde tahakküm kurması gibi icraattan bah
setmektedir. Ama mahiyet itibariyle ikisinin de 
fikir bakımından benzerliği vardır. Şimdi hal 

böyle iken 141 ve 142 nci madde ile mahkûmi
yet tehdidi altında bulunan, 200 sene evvelki 
yaşamış Babaöf'un eserini basan bir insanın 
yedibuçuk sene hapis tehdidi altında bulunma
sı af kapsamı içerisine sokulmazken 163/1 e gö
re suç işlemiş olan, Kemalizme karşı faaliyet
lerde bulunan bu memleketteki nurcuların af 
kapsamı içerisine sokulmuş olmasının arasında, 
yani burkar arasında bir eşitlik yoktur. Sayın 
Bakandan bunun izahını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci sorunuz cevaplandırıl
dı. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim, 
163 ncü madde hakkında kâfi derecede malû
mat arz ettim. 141 ve 142 nci maddelerdeki bir 
eşitlik mukayesesine ise ben iştirak etmiyorum. 

İstemiş olduğunuz diğer istatistik! malûmatı 
arz ediyorum. 163/1 le halen mahkûm olmuş 
kimse yoktur. Sanık olarak derdesti rüyet dâ
va vardır, 26 dâva vardır, 98 sanığı vardır. Dâ
va görülmektedir. 163/2 ile mahkûm olan 12 
sanık vardır. Derdesti rüyet 27 dâva vardır. 
Maznun adedi 154 tür. 

163/3 ile mahkûm olan yoktur. 45 dâva var
dır. Maznun adedi 94 tür. 

163/4 ile 21 mahkûm vardır. 98 dâva var
dır, 247 maznun vardır. 

16c'/5 ile mahkûm yoktur. 3 dâva vardır ve 
6 maznun vardır. 

Bu verdiğim rakamlar 1961 yılından bugü
ne kadar olan dâvaların ve maznunların rakam
larıdır. Yani 5 - 6 senelik rakamlardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Bakan

dan birkaç sualim olacaktır. 
Birisi; af kanunlariyle bir fiilin suç vasfı 

veya ceza kaldırılabilir. Ama suçun, cezanın ne 
olduğu malûmdur. Ceza şahsidir, ancak fiilî iş
lerine racidir. Bir kimse bir tazminata mahkûm 
edilmişse bu zarar aynı zamanda bu şahsın öl
mesi halinde mirasçılarına intikal eder. Af ka
nunu ile ceza affedilebildiği halde tazminatın 
da bu kanunla affedilmesi hukukî anlayışa uy
gun düşer mi? Bir misal olarak örtülü ödenek
ten misal verdiler. Ancak tazminat bunlardan 
birisi değildir. Bâzı tazminatlar olabilir. Umu
mi hukukta bir kimse haksız bir fiil işlediği 
zaman ona karşı muayyen bir müddet zarfın-
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da tazminat dâvası açılır. Ancak bu müddet 
zarfında bu dâva açılmazsa, takibedilmezse mü
ruruzamana uğrar. Af kanunu ile suç vasfı bu
lunan ve Hazinenin açmış olduğu dâvalar ne
ticesinde, bu işlenmiş olan suçun neticesinde 
Hazineye verilen zararlar da bu mahiyette mi
dir? Bu kuvvetler ayrılığı prensiplerime aykırı 
düşmez mi? Ceza hükmü kaldırılabilir, ama Ha
zine zararları mahkeme ilâmı ile tesbit edilmiş 
olduğuna göre bu tazminatın bu kadarı doğru, 
bu kadarı değildir demek doğru mudur. Yani, 
bu tazminatlar da af şümulü içine girer mi gir
mez mi? Teşriî Meclis tazminatın bir kısmının 
da olsa sakıt olmasına hükmedemez. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, sorularınızın 
görüşme şeklinde olmamasını ve kısa olmasını 
rica ederim. Yani tazminat hususu bu affın şü
mulü içerisine girebilir mi, giremez mi? Lütfen 
böyle sorsanız... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evet efendim. 
(Gülü.şmeler.) 

İkinci sualimi soruyorum. Bu şekilde bir Af 
kanununda memuriyete girme hakkı tanınmış
tır. Misal olarak Avukatlık Kanununu verdiler. 
Halbuki avukatlık filhakika bir âmme hizmeti
dir. Ama böyle mahkûm edilmiş ve sonradan 
affedilmiş bir şahıs gidip de bir devlet mües
sesesinde vazife kabul edemez. Bu şekilde dev
let hizmetine alınmış kimseler var mıdır? Eğer 
varsa buna ne lüzum vardır? 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim, 
ben bir şeyi izah ederken çok dikkatli da\ ran-
maya çalıştım ve zannediyorum ki, bu dikkati
mi de semereli kıldım. Hiçbir zaman - örtülü öde
neğin bu affın kapsamı içine getirilmiş olmasını 
izah ederken - mahkeme kararlarını, haklıdır, 
haksızdır, diye bir münakaşaya tabi kılacak ve 
böyle bir mânaya gelecek bir tasarrufta bulun
madım. Ne Yüksek Adalet Divanının verdiği 
kararları, ne de 21 Mayısçılar dolayısiyle veril
miş olan kararları tenkid etmeye, kesinleşmiş ka
rarları tenkid etmeye hakkımız yoktur. Mahkeme 
kararları muhteremdir ve hukuk devleti içinde 
meseleyi bu esas üzerinden ele almak mecburiyeti 
vardır. Ben sadece 77 nci maddenin değişmesi 
dolayısiyle sarfına, mesa görülmesi mümkün olan 
bir rakamı, yine takdir ölçüleri değişebilir kay-
diyle, verdim. Hiçbir zaman mahkemenin kara
rının içine girmedim. Haklı haksız diye bir 

tasnife, bir tetkike tabi tutmadım. Ve hukuk 
devleti nizamı içersinden ne bir Adliye Vekilinin, 
ne bir Parlâmento üyesinin de böyle bir konuşma 
yapması mümkün değildir. 

Şimdi o noktadan arkadaşım bir suali sorduğu 
için kendisine medyunum. Çünkü, bir yanlış 
anlayışın - ben buna dikkat ettim ama yine de ol
muş - düzeltilmesine vesile verdiği için teşekkür 
ederim. 

Devletin alacaklarının Af Kanununa girişi 
yeni değildir. Bundan evvelki af kanunlarında 
da misâli vardır. Ama bunun ayrı bir kanunla 
olması, prosedür bakımından daha iyidir, bir 
terkin kanunu halinde olması daha iyidir denile
bilir. Fakat af kanunlarında bunun emsali var
dır. 

Bir sorunuz daha vardı efendim, (Avukatlık 
hakkında, sesleri) 

Avukatlığı ben mütalâamı izah etmek için 
misâl olarak verdim. Başka af kanunları taran
dığı zaman bunun misâlini de bulmak mümkün
dür. Öğretmenler için.. 

BAŞKAN — Efendim, dün akşamki beyanın
da öğretmenler, mühendisler ve doktorlardan bah
sedilmiş ve zapta geçmiştir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Devletten 
maaş almıyorlar diye de 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Ben .ini
katlar devletten maaş alıyorlar demedim. Bir 
âmme hizmetinin ifasına imkân verilmiştir, me
muriyet de bir âmme hizmetinin ifası mahiye
tinde olduğu için sadece bu yönden mahiyet
lerini münakaşa ettim, benzerliklerini dile getir
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Bahadırlı. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Bu ta
sarı ile aftan yararlanacak milletvekili ve senatör 
var mıdır? Varsa adedi kaçtır? Zanlı mevkiinde 
bulunan üyelerin bu kanunun oylamasına katıl
malarını Sayın Bakan tervicedeıier mi? 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim 
bu tasarıdan faydalanacak milletvekili ve sena
tör vardır. Ama bunların adedini şu anda ifade 
etmem mümkün değildir. Bunlar zaten Parlâ
mentolar içinde meçhul değildir. Kendilerinin 
teşrii masuniyetlerinin ref'i bakımından dosyaları 
sevk edilmiştir. Bu adedler arkadaşlarım için 
daima kabili taharridir. Milletvekillerinin ve 
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senatörlerin teşriî masuniyet dosyaları bakımın
dan, her partiye mensup arkadaş içinde istifade 
edecek olanlar vardır. Ölçüsünü ve adedini şu 
anda ifade edecek durumda değilim. Bu tasarıya 
iştiraklerine, tasarıda oy kullanmalarına mâni bir 
hüküm olduğunu zannetmiyorum. Hukuk esas
ları bakımından mâni bir hal yoktur. Ve bun
dan evvelki aflarda da aynı işlem yapılmıştır. 
Affın kapsamına giren milletvekili ve senatörler 
olmuştur. Müzakerelere iştirak etmişlerdir. Mü
talâa beyan edip oylarını kullanmışlardır. Bu 
yeni bir şey değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim Sayın Bakan konuşmaları esnasında Yassı-
ada suçlularından yurt dışına kaçmış olanların da 
affedilmesi lâzımgeldiği hakkındaki görüşlerine 
gerekçe söylerken dediler ki «bunlar yurda dö
nüşlerinde yargılanacaklardır. Ve farklı bir tak
dir ölçüsü içinde ele alınmaları, bâzı meseleler 
ortaya çıkarabilir» dediler. Acaba bunlar yur
da döndüğü takdirde yargılanan varsa neden 
farklı bir takdir ölçüsü içine alınacaklar1? Bu
gün her birisi memleketin en yüksek mahkeme
lerinde üye olan Yüksek Adalet Divanı Hâkim
lerinin bugün kullanılacak ölçüden farklı bir 
ölçü kullanmış oldukları kanaatinde midirler? 

HASAN DÎNÇER (Devama) — Efendim. 
hâkimlerin hangi takdir ölçüsünü kulanacağmı 
peşinen bilmeye imkân yaktur. Ve hâkimlerin 
kullanacakları takdir ölçülerine de tam bir iti
madım vardır. Fakat yargılamanın yeniden ya
pılması, bütün olayların yeniden dile getirilme
si. şüphesiz bir huzursuzluğun tekrar avdet et
mesine yol açma mahiyetinde olacaktır. Ve hâ
kimlerin takdir ölçüleri üzerinde de ne şekilde 
bir tecelli olacak bunu bilemeyiz. Ama takdir 
ölçüleri isabetsiz olacak mânasına gelmez bu 
çözüm. Böyle yeni bir şeyin, yargılamanın, bü
tün yurt sathında yeniden bir mesele olarak ga
zetelerimizde yazılması, radyolarımızda neşre
dilmesi umumi efkârda, şurada burada tekrar 
günün mevzuu olması memleket için fayda ge
tirmez kanısındayız. Sadece bunu arz etmeye 
çalıştım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Sarlıcah. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Benim 
iki sualim var. Yüksek Adalet Divanınca mah

kûm edildikleri 'bildirilen 463 kişiden emeklilik
le ilgileri dolayısiyle memur olabileceklerin 
adedinin 167 kişi olduğunu Sayın Bakan beyan 
buyurdular. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — 148 dedim. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Şimdi

ye kadar Emekli Sandığı ile ilişki tesis etme
miş olan ve geri kalan 300 küsur kişi arasında 
'memur olma niteliğine sahibolmıyan kimseler 
var mıdır? Varsa bunların adedi ne kadardır? 

ikinci sorum; yine Yüksek Adalet Divanın
ca mahkûm olanların durumlarına göre yapı
lan tasnif sonunda Sayın Bakan; dilersek isim
ler verebileceklerini beyan buyurdular. Bu ka
nunla Devlet memuriyetinde vazife alması im
kân dâhiline gireceğini bildirdikleri 18 - 20 kişi 
kimlerdir? isimleri nelerdir? 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Efendim 
şimdi sorunun birinci kısmına şöyle cevap ver
mek isterim. Emekli Sandığı ile ilgisi olanlar 
ve memuriyete, memnu haklarının iadesi tari
kiyle bir hak almadan gelecek olanların adedi 
üzerinde durmuştum. Şimdi bunların memuri
yete alınıp alınmamaları meselesinde ayrı bir 
baraj daha var. O da şu; böyle bir imkânı, bu 
kanunu kabul ederek bahşederseniz dahi, bu 
kanunda ayrı bir madde daha var, o da idari 
ve inzibati ceza ve işlem mahfuz tutuluyor. Bi
naenaleyh o'labilir ki, bunlar içinde sicilinde 
idari ve inzibati işlem yapılmış olanlar da var
dır. Binaenaleyh idare bunları memuriyete al
mak da yine serbest değildir. Bunların adedle-
rini ifade ettim, ama isimlerini tasnif etmeden 
ifade etmeme imkân yoktur. Onun dışında 148 
kişinin dışındaki 300 küsur kişinin memuriyete 
alınmaları, yani vaktiyle memuriyetle hiçbir 
irtibatı olmıyanlarm yeniden memuriyete alın
maları; hukuk devleti nizamı içinde şartları ha
iz ise alınır. Fakat bu kolay bir şey değildir. 
Çünkü memuriyete girmenin muayyen şartları 
vardır. Bunun başında yaş şartı gelir. Zannedi
yorum ki, Parlâmentoya girmiş, mahkûmiyet
ten çıkmış, bu kadar zaman geçmiş kimselerin 
yaşlarının, müsait kimse çıkacağını.pek tahmin 
etmiyorum. Tabiî diğer vasıflar, sıfatlar da ay
rıca buna munzam olarak aranacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Koçaş. 
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NEJAT SARLIOALI (Devamla) 
sorum cevaplandırılmadı. 

BAŞKAN — İsimleri söylediler, «tasnif et
meden beyan etmeme imkân yoktur.» dediler. 

«18 kişi hakkında beyanda bulunmama im
kân yoktur» dediler Saym Sarlıcalı. Sayın Ko-
çaş. 

SADÎ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Saym Adalet Bakanı bir arkadaşımızın Sa
ym Tural'm mektubuyla ilgili sorularına cevap 
verirlerken birçok vatandaşlardan, müessese
lerden ceza evlerinden Hükümete mektuplar 
yazıldığını, Saym Tural'm da şahsi düşünecd-
ni böyle bir mektupla bildirdiğini ve 21 Mayıs 
suçlularının affını memlekete huzur getirm'ye-
ceği şeklinde olduğunu belirttiler. Ancak bu
nun böyle olmadığını, Saym Tural'm mektu
bunda bilûmum siyasi suçluların affının memle
kete huzur getirmiyeceğini belirttiği de söylen
miştir. (Gürültüler) Saym Tural lâalcttayln 
bir kimse değildir. 

BAŞKAN — Efendim soru duyulmuyor? 
SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Efendim mek

tup da bilhassa basma sızdırıldığına göre aepiba 
Saym Devlet Bakam bir mahzur görmüvorlar-
sa bunun doğrusunu Senatoya açıklamazlar mı" 

HASAN DÎNOER (Devanla) — Mektup 
yanımda olmadığı için tamamını açıkla")aya 
imkân göremiyorum. Fakat mektubun m ünde-
rccatı arz ettiğim mahiyettedir. 

SADÎ KOOAS (Devamla) — Sadece 21 Ma-
yısçılar mı zikredilmiştir? 

HASAN DİNOER (Devamla) — Diğer siya
si suçlularla, bütün suçlularla ilgili tarafı yok
tur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yuran Savın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim Anayasa bâzı kaideleri ortaya koy
maktadır. Tabiî bunun teferruatına da girme
ye imkân yoktur. Yine Anayasada bu arada 
Parlâmento üyelerinin kendi maaşlarına zam 
yapmakla alâkalı hükmü içeris nde; ancak, 
kendhinden sonra gelecek dev-edn meclis üye
leri bu zamdan faydalanır, diye bir kaide orta
ya koymuştur. Burada meselâ verilip ve meselâ 
alınmak suretiyle Meclis üyelerinin dokunul
mazlığının kaldırılmasını istiyenlerin arasında 
benim de ismim vardır. Bizim kendi kendimizi 

affetmek hususunda vereceğimiz karar Anaya
saya uygun düşer mi, düşmez miV Bunun açık
lanmasını istirham ederim. (Sol ve orta sıralar
dan «bravo» sesleri) 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim 
bunları zannediyorum ki, açıkladım ve maaşla 
bunun mukayesesinin doğru olacağı kanısında 
değilim. 

Burada yalnız muhterem üyelere, afdan is
tifade etmemek hakları olduğunu da hatırlat
mak isterim. Affı kabul etmiyen, yargılanmaya 
gider, beraatını sağlamaya, masumiyetini ispa
ta çalışır ve bu yol kendilerine açıktır. Affın 
umumi prensiplerinden biridir. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Böyle bir kabadayı göremiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Battır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, ben
deniz Hükümetten istirham ediyorum, Adalet 
Bakanından değil. 

BAŞKAN — Saym Adalet Bakanı da, bura
da Hükümet adına bulunuyorlar efendim, 'lüt
fedin. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Türkiye'deki 
vergi cezaları, Hükümet tasarısında muayyen 
•bir nispet dâhilinde affa ağrıyacaktır. Buna Sa
yın milletvekilleri ve Saym Senatörler muttali 
değildirler. Ama tamamını kaldırdılar veya ge
nişlettiler. Bu teklifi kim yaptı? Onu da bilmi
yoruz. Şimdi affedilen vergi cezalarının mikta
rı nedir? Evvelâ, bize hiç olmazsa iki yüzbin 
liranın üzerinde olan ve affa uğrıyan firmala
rın ve eşhasın isimlerini verebilirler mi? Belki 
Adliye Vekili cevap veremiyecektir. Onun için 
Hükümetten sormak istedim. 

BAŞKAN — Saym Batur, Adalet Bakanı 
Hükümet adına beyanda bulunuyor. Hükümet 
namına konuşuyor. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ben biliyorum, 
Hükümet adına konuşuyor ama benim bilece
ğim mevzu değildir diyeceklerdir. O bakımdan 
bunu böyle arz ediyorum. Bu firma ve iş sahip
lerinin aftan yararlanma durumları ile bunlara 
ait listelerden bahsedip bize açıklamalarda bu
lunmalarını rica ediyorum. Biliyorum Saym Ba
kan, bu soruyu da, diğerleri gibi, bir teville ge
çiştirecek. 
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HASAN DlNÇER (Devamla) — Efendim 
Maliye Vekili arkadaşımız buradadır. Onun ih
tisasına taallûk ettiği için kürsüye gelir izahat
ta bulunur. O halde bu hususun cevaplanmasını 
ona veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı cevap 
verdiler. Sayın Maliye Bakanı da buradalar. 
(Sol ve orta sıralardan gülüşmeler) Belki yanı
na gitmek suretiyle cevabını alabilirsiniz? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır efendim, 
kürsüden istiyorum, zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Zapta geçmesini istiyorsunuz. 
Peki efendim, Sayın Adalet Bakanına tevcih 
edilen sualler bitsin; Sayın Maliye Bakanını 
kürsüye davet edelim ve sorunuzu sorunuz. 
i («Sorular bitti mi?» sesleri) Bitmedi efendim, 
Sayın Birand var. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Bakan 
•beyanlarında seçim beyannamesinin affı... 

BAŞKAN — Muhterem üyelerden sükûnet 
rica edeceğim, Sayın Birand'ın sorusunu duya
mıyorum. Buyurunuz Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Seçim beyanna
mesinde affın hudutsuz vadcdildiği ve bunun 
üzerine bina edilmiş olması gibi 'bir 'beyanda 
bulundular, yanlış anlamadıysam. 

Devletin vatandaş emniyetini zamin olmak 
vazifesi ve 'bilhassa içinde bulunduğumuz me
denî dünyada hiç müsamaha olmıyan suçların 
da parti beyannamesinde umumi olarak vaz'e-
dilmiş olan affa tâbidir. Devlet anlamında şü-
mullenmesme hudut tanınmıyacak mıdır? 

İkinci sorum, terkin affın, birbirleri arasın
da hiçbir fark yokmuşçasına o da mümkün, o 
da mümkün diyerek emsal zikredilmiştir. Em
sal alma, kendilerinin de izah buyurdukları 
üzere, daima doğru olmaz, yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Birand, soru müessesesi
ne riayet etmenizi rica edeceğim. Sorularınızı 
konuşma şeklinde değil, soru şeklinde, lütfen 
kısa olarak tevcih buyurunuz. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Terkin ile af
fın arasında fark gözetilmemesi, bir presiziona 
'kavuşturulması tabiî olan, Devletin daima iyiye 
gitmesi lâzımgelen sisteminde bir lüzum ve icap 
değil midir? 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Efendim, 
beyannamede hudutsuz 'bir af va'dedilmemiş-
tir, İfademi, muhterem arkadaşım her halde 
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yanlış anladılar. «Hudut ve şümulü memleket 
gerçeklerine uygun bir af» tâbir 'aynen böyle
dir. Binaenaleyh, hudutsuz bir af .mânasına ge
len hiçbir işlem yoktur. Ve işte bu va'din espri
si içerisinde de hudut ve şümul getirdiğimiz ta
san şeklinde tesbit edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, zannederim verilen 
cevap her iki sorunun kapsamını ifade ediyor. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Tunçkanat 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, Sayın Bakan buyurdular ki, örtülü 
ödeneğin sarfiyle ilgili kanunun 77 nci maddesi 
tadil edilmek suretiyle sarf yetkisini haiz Baş
bakana 1,5 milyon liraya kadar yetki verilmiş
tir. 

Acaba bu sözlerinde, sarf yetkisini haiz Baş
bakanın bu birbuçük milyon liraya kadar olan 
parayı keyfi olarak, şahsi ihtiyaçlarına kullan
ması anlamı mevcut mudur, değil midir? 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Efendim, 
Sayın arkadaşımız her halde izahatımı iyi taM-
betmemiş olacaklar veyahut da ben iyi izah 
edemedim. Birbuçük milyon liraya ikadar me
zuniyet veriliyor demiyorum. Yeni örtülü öde
nek kanununun 77 nci maddesinin son şekline 
göre, Menderes'in usulsüz sarfiyatından birbu
çük milyon liranın 'bugünkü mevzuata göre 
usullü sarfiyat addine müsait bir mâna vardır, 
dedim. Ve bu da takdire müsaittir dedim. Ka
lemler çok geniştir tabiî burada dile getirilecek 
gibi değil. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Kim tesbit 
etmiş bunları? 

BAŞKAN — Sayın Ersü, soru müessesesi 
çalışmaktadır. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Yoksa Baş
bakan 'birbuçük milyon liraya ,kadar istediği şe
kilde sarf eder diye kanunda bir şey yok. Ka
nunda, nerelere sarf edilebilir 'bunlar var bir, 
nerelere sarf edilemez meselesi var iki. Sarf 
edilmiyecek yerler arasında «kendisi için, ailesi 
için sarf edilemez.» diye de sarahat vardır. Şim
di bu kanunun esprisi içinde kademler şöyle bir 
gözden geçirilecek olursa, birbuçük milyon lira 
civarında bir meblâğın sarfına yeni kanunun 
esprisi müsait, dedim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, Sayın Bakana yanlış anlatmış 
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olduğumu sanıyorum. Onun için onu tekrar izah 
•edeyim. 

BAŞKAN — Yani, sorum cevaplandırırma-
mıştır, diyorsunuz, tekrar sormak istiyorsunuz, 
buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendim, bir kere kanun, geçmişe teşmil edil
mek suretiyle diye ifade edildi. Bakanın ifade
sinden ben bunu anladım. Bu bir. 

İkincisi; bu 1,5 milyon lira nereye sarf 'edi
lecektir1? Bunun uygun olup olmadığı ve sarfı
nın olup olmadığını kim takdir edecektir1? 

HASAN DÎNCER (Devamla) — Efendim. 
bu şimdi, takdire müsaittir; ihtiyati kaydiyle 
ifade ettiğim bir konudur. Kalemler üzerinde 
örtülü ödenek Kanununun 77 nci maddesinin 
esprisini, ruhunu ve mânasını da nazara almak 
suretiyle, bizim yaptığımız bir döküm ün netice 
sidir, bu. Bu, şahsi takdirimiz; yani, bizim ken
di servisimizin takdiridir. İsabet vardır veya 
yoktur kabili münakaşadır. Bunu, takdir ölçü
leri içerisinde mütalâa etmek şartiyle, diye de 
ayrıca sarahaten ifade ettim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Yani bir mahkeme kararı yok. 

HASAN DÎNCER (Devamla) — Hayır, ha
yır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Kangal. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, 18 . 9 . 1964 ten. 
18 . 9 . 1965 e kadar ve 18 . 9 . 1965 ten, 
18 . 9 . 1966 ya kadar iki sene içinde Türkiye'
de işlenmiş bulunan suçlar arasında bir muka
yese yapabilmek için Sayın Bakanın bu iki sene 
içindeki Türkiye'de işlenmiş suç adedi hakkın
da bir malûmat vermelerine imkân var mıdır f 
Bunu istirham ediyorum. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Böyle bir 
malûmat vermeye imkân yoktur. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — öyle ise Adalet Bakanlığını tebrik et
mek lâzımdır. (Gülüşmeler) 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Çünkü öl
çülerimiz senelere göre değildir. Bir senenin or
tasından almak suretiyle diğer senenin ortası
na kadar soruyorsunuz. Böyle bir şeye imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kangal birinci sorunu
zu Sayın Bakan cevaplandırdılar. İkinci soru
nuzu sorun. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınc- S. 
Ü.) — Sayın Bakan izahattan sırasında, kendi
leri Adliye Vekili olarak, mahkeme kararları
nın sonuçlarından çeşitli huzursuzluk t ev eli ü-
dedebileceğini ifade buyurdular. Böyle bir sözü 
bilhassa kendilerinin, bir Adliye Vekili olarak, 
söylememesi ieabederdi. Yine dışarıda bulunan 
Yassıada suçlularının avdetinde yeni bir muha
keme yapılırsa huzursuzluk doğar tâbirini 
kullandılar. Bendeniz kendilerinin bu beyanla
rına, eski bir adliyeci olarak, bir insan olarak, 
ne şekilde olursa olsun, huzursuzluk değil bir 
huzur doğacağına kaaniim, bir mâna vereme
dim. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Efendim, 
buradaki kasdim, yargılamanın •şeklinden doğ
ma, hâkimlerin tasarruflarından doğma bir hu
zursuzluk değil; hâdiselerin yeniden umumî ef
kâra haklı veya haksız çeşitli yönlerde intika
linden doğma bir huzursuzluktur. Yoksa, yar
gılamanın bizatihi bünyesinde bir huzursuzluk 
asla bahis konusu olamaz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —Yani Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Kangal, biliyorsunuz so
ru müessesesi karşılıklı bir görüşme şekli değil
dir. Başka bir sorunuz varsa lütfediniz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
ü . ) — Yani Sayın Bakan, Atiliye Vekili olarak 
örtüyü kapatmak suretiyle mi 'huzuru tesis edi
lecektir? 

BAŞKAN — Sayın Kangal, «yani» diyerek 
bir soru tevcih ettiğiniz zaman mesele karşılık
lı olarak tartışılıyor demektir. Takdir edersi
niz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, bu şekildeki müzakere
lerinize muarrızım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Çok acele 

ediyorsunuz, Sayın Başkan. Belki arkadaşın 
daha soracakları var. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ersü. 
Oturduğunuz yerden niye böyle hitabediyorsu-
nuz? Zannederim ki, bir haksızlık yapmıyo
rum. Arkadaşlara tekrar tekrar soru sorma 
hakkı veriyorum. 
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Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan bundan evvel yani geçmiş 'tarihlerde 
yapılan af kanunları sonucunda cezaevleri bo
şalmış, fakat kısa zamanda cezaevlerinin tekrar 
dolduğu bir gerçektir. Bilhassa âdi suçlarda, 
ancak komisyon beyanından siyasi suçlulara 
tekrar iş bulunacağı kanısına varıyoruz. 

Hükümet, tekrar suç işlenmemesi için bir 
tedbir düşünmekte midir? Bunlara iş sahası bu
lunacak mıdır? 

ikinci sorum şu idi. Disiplin cezasına uğra
mış memurlar için bir af kanunu veya böyle bir 
af tasarısı getirmeyi düşünmekte midirler? 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Arz ede
yim; mahkûmların tekrar cezaevine düşmeme
leri için çeşitli tedbirler üzerinde duruyoruz. 

Bu meyancla patronaj kanunu da bu ted
birlerimizin arasında mevcuttur. Ve sevk edil
miştir. Adalet Komisyonunda görüşülmektedir. 

Disiplin cezalarının affını düşünmüyoruz. 
Çünkü, bunların affını düşünmek, Devlet çar
ıkını hakikaten dönmez hale getirmeye mün
cer olur. Memurun iyisi ile kötüsü, çalışanı ile 
çalışmıyanı fark edilmez hale gelir. Bu itibarla 
afiarda zaten mutad değildir; disiplin cezaları
nın ve inzibati cezaların affını kapsamın dışın
da almışızdır. Ve bu tasarıda da bunun için özel 
madde vardır. 

BAŞKAN— Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, Sayın Bakan beyanları sırasında 
affedilmiş olan bâzı mahkûmların avukatlık gi
bi, öğretmenlik gibi, mühendislik g'ıfoi konular
da çalıştıklarını, özel okullarda vazife alabile
ceklerini ifade ettiler. Ancak, benim hatırlıya-
bildiğime göre, bu özel okullarda öğretmenlik 
yapacakların resmî okullarda öğretmenlik ya
pacakların aynı evsafı şartları haiz olmaları ik
tiza eder. Acaba Sayın Bakan bu hususları ifa
de edebilirler mi? 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Özel okul
larda bu nevi vatandaşların vazife yapıp yapa-
mıyacakları, Millî Eğitim Bakanlığında yazış
ma konusu olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığın
dan, bir mahzur olmadığı şeklinde mütalâa 
çıkmıştır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Akça. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Ve-
'kil Beyefendi; Yüksele Adalet Divanı bâzı hâ
diseleri gün ışığına kavuşturmuştur, şayanı 
şükrandır. O zamanki Mahkeme Reisinin ira
desine sadık kalmak suretiyle arz ediyorum; 
örtülü ödenek arpalığından istifade eden in
sanların adlarını zikredebilir misiniz? 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Bunların 
listesi çok uzundur. Bunları ifade etmek hem 
mahzurlu, hem de faydasızdır. Onun için bu 
isimlerin burada tekrarlanması Af Kanununun 
güttüğü maksadı da, zannediyorum, zedeleyi
ci bir mahiyet taşır. Bâzı kimseleri temhir mâ
nasını taşır. Bu bakımdan bundan imsak et
mekte fayda mütalâa ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanına sual 
tevcih eden arkadaşlarımızın sonu gelmiştir. 

Sayın Batur, affa uğrıyanların miktarına 
ait sorusu ile ikiyüzbin liranın üzerindeki isim
lere ait sorusunu sekizinci maddenin müzake
resinde Maliye Bakanından soracağını beyan 
etmiştir. Sekizinci maddenin müzakeresinde 
Sayın Maliye Bakanı bu hususta cevap vere
cektir. 

Tümü üzerinde son söz Sayın Ahmet Yıl-
dız'mdır. Buyurun efendim. 

Sayın Yıldız, dünkü celsede alınmış bir 
karar gereğince 10 dakikalıik müddetle mu
kayyetsiniz, h atırlatı rım. 

AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben Millî 
Birlik Grupunun görüşlerini sunmak üzere, tü
zükte son söz senatöründür, hükmüne dayana
rak huzurunuza çi'kmış bulunuyorum. Cförüş-
lerim grupumun görüşleridir. Bu vesileyle arz 
edeyim; dün, adlarına konuşmak için konulan 
on dakikalık sınır beni kapsamaz. 

BAŞKAN — Kapsayacak. içtüzüğümüze 
göre son söz üyenindir, grupun değildir. Siz 
grup adına konuştuğunuzu beyan edersiniz 
ama müddetle 'mukayyetsiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Mümkün 
olduğu kadar kısa konuşacağını. Fakat bu sü
renin beni kapsamadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Başkanbk Divanı, kapsadığı 
kanısındadır. Son söz üyenindir, grupun de
ğil. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi o 
halde evvelâ Sayın Bakana, temel görüşlerimiz-
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den vazgeçerek, Başkanın bu çok tarafsız tu
tumu karşısında ondan vazgeçerek evvelâ Sa
yın Bakana ve sonra da Adalet Partisi söz
cüsüne birkaç noktada değinerek sözlerimi bi
tireceğim. 

Sayın Bakan diyor ki, «Şu ya da bu işte 
çalışacak, para alacak ama neden Devletten al
masına engelsiniz?» Biz para almasına değil, 
Devlet teşkilâtında oturmasına karşıyız. Yük
sek Adalet Divanının mahkûm ettiği, ihtilâlin 
mahkûm ettiği zihniyetin temsilcilerini Dev
let teşkilâtına oturtmak istiyen zihniyetin kar
şısındayız. Yoksa müteahhitlik yapabilsin, bir 
çok işler yapsın, bununla bir ilgimiz yoik. Ev
velâ orada anlaşalım. İşte diyoruz ki, onun 
için, aramızdaki fark budur. Siz para almak
la bunu ölçüyorsunuz, biz diyoruz ki, hayır 
'oturduğu makamın Devlet teşkilatındaki öne
miyle ölçülür. Sonra, işte onun için buna res
torasyon diyoruz. Mahkûm edilen bir zihniye
tin temsilcisini Devlette oturtuyorsunuz. 

Bir Kurucu Meclis üyesi olarak Sayın Ba
kanı dinlerken büyük üzüntü duydum. Demek 
insan bâzı etkiler altında çok sıkıntı da duy
duğunu s öyle nı ak istiyorum. Bu belki lehinde 
bir noktadır. Hattâ burada bir soz kullandı 
ki, bir Adalet Bakanı bunu kullanmamalı idi: 
«Yassıada maznunları» Bunu sürçü lisan ola
rak alırdım ama, fakat buna benzer daha bir 
çok geçmiş lâflar olduğu için hâlâ maznun 
gibi görünüyorlar. Hep tesadüf gibi bu ifade
ler birbirlerine ekleniyor. Yüzde biri diyor 
affedilecek. Bizim yüzde birle, yüzde doksan
la ilgimiz yok. Bizim aftaki zihniyetle ilgimiz 
var. Sayın Komisyon Başkanının, basın toplan
tısında söylediği sözle ilgimiz var. Bunları di
yor, ihtilâli yapanlar suçlu görmüşlerdir. İh
tilâli yapanlar suçlu görmüşlerdir, yargı or
ganları filân bir tarafa. Biz suçlu görmüşüz. 
21 Mayısçılar ise, onlar ayrı.. Parlâmentoya 
karşı ayaklanmışlar, Hükümeti devirmek iste
mişler. Niye dürüstçe bir konuşma ile demi
yor ki; «onları da İnönü suçlu gördü..» O za
man da İnönü iktidarda idi. İhtilâl zamanında 
biz iktidarda idik. Yargı organları, bize sıra 
gelince bir tarafa, başka zamana sıra gelince 
adı ile ortaya çıkıyor. İşte bu zihniyetle karşı 
karşıyayız. 50 binin affedilmesi ile meşgul de
ğiliz, 100 bin affolsun, ama zihniyetiyle meşgu

lüz diyoruz. Biz affın karşısında değiliz, bu 
zihniyetin karşısındayız. İşte onun için Sayın 
Bakanın sözüne katılıyoruz, ama evvelâ her
kesi bu söze getirsin. Adalet Partisi restore 
istemez.. Biz devamlı söylüyoruz, Adalet Par
tisi içinde çeşitli sözlere hedef olımyacak çok 
değerli insanlar olduğunu görüyoruz, biliyo
ruz. Onlardan da özür diliyoruz. Sözlerimiz 
asla size değil.. Ama bu zihniyete karşıyız. 
İçinizde bu zihniyeti temsil eden kim varsa 
ona karşıyız, size karşı değiliz, firmaya karşı 
değiliz, bu zihniyete karşıyız, açıkça bunu ifa
de ettik. Sayın Bakan bunu söylerken, birgün 
önce konuşan, biraz sonra söyliyeceğim sözcü
nün bir iki lâfını iyi din İaşeydi tüyleri ürpe
rirdi: «İnsanî düşünce ile hareket ediyoruz.» 
Şu insanlık yalnız 70 lik, 20 sene 30 sene po
litika etkisi olmuş, plânlı şekilde Devleti de
jenere etmek istemiş insanlara karşı var da, 
18 yaşında delikanlıya karşı insaf yoık. İnsaf 
ne demektir? Bu insanlığın bu yüce duygusu 
böyle kötüye kullanılabilir mi?.. İşte karşısın
da bulunduğumuz zihniyet bunlardır. Yoksa 
falan affedilmiş, filân affedilmemiş biz, bu
nunla meşgul değiliz. Çok güzel bir ifade kul
landılar; «mantık içinde düşünülürse haklıdır
lar» dediler. İşte tamam. Demek ki, mantık 
içinde düşünülmiyen bir tertip içindeyiz. 22 Şu-
batçılar, efendim, affedilmedi filân.. Bununla 
meşgul değiliz Affı onlar işitemediler. Muha
keme istediler, siyasi takdir böyle oldu. 

«Toptan tasfiye» lâfı üzerinde duralım. 
Bu toptan tasfiye, Sayın Bakanın ifade ettiği 
lâflarla beraberiz. Ama tasfiyeyi 27 Mayıs di
ye isteyenlerin lâfları da basında mevcut, 
gazetelerde mevcut kulislerde mevcut, burada 
da Sayın Şeref Kayaiar'm lâflarından biraz 
sonra çıkaracağım. İşte bizim çekindiğimiz tas
fiye budur ve mücadele edeceğimiz zihniyette 
budur. 

Mahkemelere toz kondurmak istememelerini 
saygı ile karşılarım. Ama en Yüce Mahkemeye 
dün atılan çamurlar, bu Mecliste oturan her
kesin alttaki temelini sarsıyor. Yanlış yerde 
oturuyorsun diyor herkese, dün burada atılan 
çamurlar. İşte zihniyetler bunlar. 

Şimdi Sayın Kayalar'a cevap vereceğim. 
Sayın Kayalar'a konuşması içindeki en dürüst 
lâf; gizli bir plânını açıklamasıdır. Dedi ki, 

— 503 — 



C Senatosu B : 94 29 . 7 . 1966 O : 1 

«•biz komisyonda bir iş böyle geçsin, Gienel Ku
rulda nasıl olsa değiştiririz, diyerek acele et
tik.» İşte -bu plânla karşı karşıyayız şimdi. De
mek ki, komisyondaki yumuşaklık, burada 
plânlanan bir harekete süratle gelebilmek için 
imiş. 

Sayın Kayalar diyor ki, Anayasanın 32 nei 
maddesini okuyor; olağanüstü organ, yangı or
ganları karşısına kimse çıkarılamaz, getirile
mez. İşte, lâfları uzatmıyayım vakit almamak 
için, bunu Yüksek Adalet Divanı ile birleşti
riyor. Haa! demek ki, temele geldik. Yüksek 
Adalet Divanını haksız bir kuruluş olarak ilân 
ediyor, Anayasaya aykırı bir kuruluş olarak ilân 
ediyor. 157 sayılı Kanunu okumadı, 1 sayılı 
Kanunu okumadı.. Onlar da Anyasadır. Tür
kiye Cumhuriyeti o Anayasalara göre idare 
ediliyordu. O Anayasaların hükmüne 'göre ku
ruldu. E... Sonra1?. Bu kanunun, bu Anayasanın 
da yürürdük maddesini bilmiyor. Yürürılülk 
maddesi kesin olarak onları yürürlükte tutu
yor. O halde bütün bunları, içindeki bir arzu
nun burada ifade edilmesi hıncı içinde düpedüz 
atılmıştır bir kenara. İşte bizi isyan ettiren zih
niyet bu.. Filân affedilmiş, falanın oğlu, filân
la ilgimiz yok. 

Sonra geçici 4 ncü maddeyi de alıyor. E.. 
•orada da söylüyor. Ne diyor orada? «kararları 
tasarrufları teminata alıyor. Bu madde yürür
lükte, Yüksek Adalet Divanı işlerken bu mad
dede yürürlükte idi. Bunların hiçbirini tanııma-
diğını buradan söyliyen *bir kimseye, evvelâ so
ruyorum Adalet Partisine; bu görüşle beraber 
misiniz1?.. Eğer bu görüşle beraberseniz de
minki sözümü değiştirmek zorundayım, değil
seniz bununla 'Oİmıyanları saygiyle selâmlarım, 
bunumla olanlarla mücadeleyi namus borcu bi
lirim! Bunu açık konuşalım evvelâ. Şimdi bu 
lâf burda açıkça söylenmiştir. İşte biz buna, 
resmen. restorasyonu ifade diyoruz. Burada 
resmen alarm verildi, restorasyon için. Yük
sek Adalet Divanına büyük bir çamur.. Daha 
ileri gitti, çok daha ileri gitti; diyor ki; «bun
ları kurcalamak istemem» Hiç kurcalamadı, 
hiçbir şey söylemedi,. Bunları kurcalamak da 
işitemiyor. Ya; iadei muhakeme olsaydı, karar 
tashihi olsaydı Başkomutanın lâfı, o hıyanet 
cephesi Başkomutanın lâfı, karar tashihi ol
saydı, iadei muhakeme olsaydı diye burada at
tığı telmih; İşte dinamit.. Meclisin temeline 

yerleştirilen dinamit. O halde bilmiyor mu bu
nu? Yassıada Mahkemesi, Yüksek Adalet Di
vanı üzerinde idam kararlarını değiştirmekten 
baışka yetkisi kimsenin yoktu. Bizim bile ne 
ona yetkimiz, ne değiştirme yetkimiz vardı.. 
Sadece idam. kararlarını değiştirme hakkımız 
vardı. Onun üstünde bir organ arıyor. Bu, hu
kuk bilgisizliğinden değil, onu bilir, ama için
deki bir arzuyu dile getirmiştir. * 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakikanız 
kalmıştır. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İşte arka
daşlarım, 27 Mayısla kurulmuş bir düzenin bu 
şekilde aleyhinde bir restorasyon kararını ve
renlere karşı diyorum ki; bunu benimsiyenler, 
27 Mayıs'ı savunanlar, artık gafleti bırakınız, 
Adalet Partisi içindekiler de gafleti bırakınız. 
Türkiye, siyasi alanda en buhranlı noktasına 
gelmiştir. İhtilâlle kurulan bir düzene karşı, 
Meclis kürsüsünden iktidar partisinin bir söz
cüsü resmen alarm veriyor. Ben de diyorum ki, 
ona; bunu yapanlar, bunu yaşatmak istiyenler 
namuslu insanlar olarak sizinle mücadeleyi 
şeref bileceklerdir. İşte mücadelemiz bu nok
tadadır. Eğer bu noktada anlaşırsak, temeli
nizi biz dinamitlemezsek, sizinle beraber ol
mamak için hiçbir sebep yoktur. Ama olamıya-
cağımız zihniyet, burada dile getirilen zihni
yettir. 

Sonra bir noktaya daha dokunacağım; efen
dim bunların suçlarını çoluk çocuğuna niye 
intikal ettiriyorsunuz, diyorlar. Bunu söyliyen, 
Yüksek Adalet Divanının ağır suçlu . olarak 
hapsettiği bir kimsenin kardeşidir. Yani şu 
Mecliste, o suçluların, kardeşi, oğlu, kızı, ko
cası filân kimi varsa gelmesine müsaade etmiş 
insanları, bu merhametsiz ifadede söyliyenin 
azıcık mahcubiyetle, burada konuşurken uta
narak konuşması lâzımdır. O da çünkü karde
şiydi bunlardan bir tanesinin. Almanya kabul 
etmemiş, İtalya kabul etmemiş, biz kabul etmi
şiz, karşımızda restorasyon özleminin hıncı ile 
bu ifadeleri dinliyoruz. 

İşte arkadaşlar mücadelenin mihrakı bu
dur. Türkiye bugün siyasi alanda en buhranlı 
noktasına gelmiştir. Ve artık 27 Mayısı seven, 
namus sö'zü veren herkes bu mücadeleye bütün 
gücü ile katılmak zorundadır. İster Adalet 
Partisinde, ister başka partide olsun. 

— Ö<M: — 
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BAŞKAN — Sayın Yıldız, bağlamanızı ri
ca edeceğim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bağlamak 
istiyorum Sayın Başkanım. Tarafsız tutumu
nuza çok memnunum tabiî.. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, son söz üye
nindir Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi özet: 
Bizim karşısında olduğumuz zihniyet; parti, 
firma değil. Bu zihniyet resmen buradan söy
lenmiştir. Kim için söylenmiştir? Hıyanet cep
hesinin Başkomutanının lâfları ile. O başkomu
tan ki, Cumhuribaşlkanımiız Trakya'da gezer
ken, o da cakalı bir ifade ile güneyde geziyor. 
Onu da Cumhur'başkanı sayanlar gazetelerde 
yazıyorlar. Hükümete açıkça söylüyoruz; ne 
taraftasınız, kesin tutumuzunu belirtin... Ada
let Partisine de aynı sözü tevcih ediyoruz, ke
sin tutuma ihtiyacımız var. Kesin tutum belir-
lirdiği takdirde görüş farıkları önemli değil
dir. Kesin tutum belli olmadığı takdirde bile
siniz ki, bu savaştan dönmiyecek kadar karar
lı insanlar karşısındasınız, mücadele etmek zo
rundayız. Çünkü ağababalarına karşı onların 
hesabını görenler çömezlerine teslim olmazlar. 
Bunu bir defa iyice bilelim. Onun için savaş
tan bıkmıyacağız, ama işbirliğine gönüllüyüz, 
bu namus temizlemesini yaptıktan sonra. 

Saygılarımla. (Orta ve sol sıralardan alkış
lar). 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarıma arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 

(Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısı) nm maddelerine geçilirken bir usul 
meselesinin halli gerektiği kanısındayım. Şöy-
leki : 

Adalet Bakanlığından çeşitli suçları dola-
yısiyle dokunulmazlıklarının kaldırılması için 
Cumhuriyet Senatosundan talepte bulunulan 
suç zanlısı sayın senatörlerin bu Af Kanunun

dan istifade ederek affolunacakları anlaşıl
maktadır. Bu gibi haklarında dosya ve talep 
bulunan say o senatörlerin kendileri ile ilgili 
af kararma katılmalarına siyasi ahlâk müsaa
de edemez. Zanlıların bir ömür boyunca vicT 

dan ezgisi altında kalmamalarını teminen, bu 
gibi sayın senatörlerin bu kanunun maddeleri
nin oylanmasında oya katılmamaları kanunun 
selâmetinin zaruretidir. Bu hususun Yüce Se
nato tarafından karara bağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Anayasanın üyelikle bağdaş
mayan hükmü hakkında sarih maddesi vardır-, 
onun dışında Parlâmento hizmetlerini kısıtla
yan bu mahiyette bir takriri oya arz etmeme 
imkân yoktur. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — İzah ede
yim. 

BAŞKAN — İzaha lüzum yoktur, açiiktır. 
Hiçbir üyenin heyeti umumiyede görev ifa et
memesi hususunda bir takriri oylamaya ve he
yeti umumiyeden karar istihsal etmeye imkân 
yoktur. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 5 Haziran 19G6 tarihine ka
dar işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesblt eden asli maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası 
ile cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olan
ların, affı kabul etmemeye hakları vardır. 
Haklarında soruşturma veya .kovuşturma ya
pıldığına muttali olanlar bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren bir ay ve her hal
de 6 ay içinde bu haklarını kullandıkları tak
dirde soruşturma veya kovuşturmaya devam 
olunur. Mahkûmiyet halinde, bu hakkın kulla
nılmış olması aftan istifadeye engel olmaz. 
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B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen 
hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar ve
ya mahkemelerden gayrı mercilerce halkların
da para cezası tâyin edilenler «8 nci mad
de hükmü saklı kalmak şartiyle» fer'î ve mü
temmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş
lerdir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte pa
ra cezasına mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağ
layıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının 
da tamamı affedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet 
ağır hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olan
ların ölüm cezaları müebbet ağır hapse; mü
ebbet ağır hapis cezaları da 30 sene ağır hap
se çevrilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kalpak-
lıoğlu. 

Sayın Kalpaklıoğlu, sizin bu birinci ve di
ğer bâzı maddeler üzerinde yazılı söz isteğiniz 
var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Birinci madde üzerindeki söz isteğimden vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; birinci maddenin so
nuna eklenen (D) bendine itiraz ediyorum. Bu 
bendin Hükümet tasarısında bulunmadığı ve 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunda da böyle 
bir bend ilâve edilmediği halde Millet Meclisi 
Genel Kurulunda bâzı milletvekillerinin imzala
rı ile bu bend kanunun bu maddesine ilave edil
miştir. Nedir bu ilâve edilen bend? «Türk Ceza 
Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan 
dolayı ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilmiş veya edilecek olanların ölüm cezaları mü
ebbet ağır hapse, müebbet ağır hapis cezası da 
30 sene ağır hapse çevrilir.» 

Şimdi, arkadaşlar, memleket içinde siyasi 
buhranın tamamen izale edilmesi ve eski hâdise
lerin unutulması düşüncesiyle kısmen şahsi, kıs
men umumi olan böyle bir af çıkarıldığı sırada 
bilâlüzum, hiçbir zaruret olmadan böyle bir ben

din maddeye ilâvesi cayi şüphedir. Nitekim grup 
adına bu kürsüde beyanda bulunurken ifade et
tiğim gibi, gerek "parlâmento içinde ve gerekse 
dışında ve bilhassa istanbul'da bu maddenin kon
ması sade .1 inde görüşmelerde ve hasbihal sıra
sında meselenin üzerine ağır ittihamlar yapıl
mıştır. Gerek milletvekili arkadaşlarımızın bu 
takrirleri ve kabul ediliş, kabul ediliş tarzı ciddî 
olarak tenkid edilmektedir. Ve açık açık ifade 
edeyim; kürsü serbesttir, duyduklarımı söyleme
ye mecburum burada. 

Bu işte şahıs ifade edemem, bana da etmi
yorlar, ama büyük paraların döndüğünü söylü
yorlar. Ben istanbul'da 30 - 35 seneden beri hu
kuk amelesi olarak bulunuyorum. Az çok mese
leleri bilirim. Bu itibarla orada söylenen lâkır
dılar ağırdır, arkadaşlar ağırdır, bu yükü çek-
miyclim, bu yükü sırtımızdan atalım. Hüküme
tin getirdiği gibi bu maddeyi, bunu çıkarmak 
suretiyle kabul edelim. O zaman hakikaten Cum
huriyet Senatosu bir mühim vazifeyi j^erine ge
tirmiş olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, hukuk bakımından 
da, tatbikat bakımından da getirilen diğer 16 af 
kanununun düşünceleri ve esbabı mucibeleri ba
kımından da bu gibi idnm cezalarının hapse tah
vili, müebbet ağır hapislerin 30 seneye, 20 sene
ye indirilmesi gibi hâdiseler çok azdır. Ve hukuk 
ilmi böyle bir kanımda bu şekilde bir idam ceza
sının affı cihetine gitmesini kabul etmez. Bu 
kürsünün ifadesi olarak beyan etmek mecburi
yeti var ki, teori, ilim bu mevzuda anlattığım gi
bidir. Aksini ifade etmek istiyen arkadaşlar lüt
fen buraya buyursunlar. Hayır, böyle değildir, 
bu kanıma bu bendin konulmasında tam isabet 
vardır, desinler. Hattâ ben Hükümetten rica ede
yim, niçin bunu getirmedi ve neden dol avı kabul 
ettiği vakit de bunun itirazını yapmadı? Komis
yonda İsrar ettik arkadaşlar, oylarımız kâfi gel
medi. Bu dedikoduları komisyonda da söyledik. 
Adalet Bakanı muhterem arkadaşımdan müspet 
ve müskit bir cevap alamadım. Ben isterdim ki, 
Adalet Bakanı çatır çatır Millet Meclisindeki 
ilâveyi müdafaa edebilsin. Ama ilmen müdafaa
sına imkân olmadığı için, o da, bunu vicdanen 
yapmak mevkiinde bulunamadı. Bu itibarla müş
terek takririmiz vardır, bu bendin maddeden çı
karılması zaruridir. Bunu istirham ediyjruz. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Oumlıuriyct Senatosunun sayın 
üyeleri; görüşmekte olduğumuz af kanunu üze
rinde Yüce Heyetinize arz etmek istediğimiz hu
susların görüşülmesine maalesef dün imkân bıra
kılmadı. Bilmem; önce 10 dakika ile görüşmele
rin ve sonra da 6 kişi konuştu, diye kifayet tak
riri verilmesi kanuna ve bilhassa Senatoya ne 
kazandırır? Bu durum belki bu kanunun birkaç 
saat önce çıkmasını sağlıyacak, fakat ilerde Se
natomuzun tarihini tetkik edenlerin acı tenkid-
1 erin e sebebolacaktır. Arkadaşlarımıza bunu ha
tırlatmak ve Senatoda konuşma imkânlarını kı
sıtlayıcı yollara itibar etmemelerini tavsiye et
mek ister'm. Biz konuşamadık, birçok arkadaşla
rımız da konuşamadı, ama grupumuz sözcüleri 
konuştu. Bizim görüşümüzü de açıkladılar. Çok 
şevler söylendi, hiç olmazsa onlardan istifade 
edilmesini ve yanlış kararlar verilmemesini te
menni ederim. 

Yüce Senatodan asıl temennimiz de-, bu ka
nunun, ezcümle 1 nci madden'n bu şekilde çıka
rılmasına müsaade etmemeleridir. Millet Mecli
sinden geçen eksik, yanlış ve sakat şekliyle bu 
tadarının kanunlaşması, Senatonun mevcudiyet 
sebep ve zaruretini inkâr etmek olacaktır. Sayın 
Bakanın bütün izahatına ve kelimelerin arkasına 
sığınarak yaptıkları savunmaya rağmen, bu ka
nunun ruhu bir restorasyon kanunu mahiyetin
dedir. Bu kanun bu haliyle çıkmamalı, mutlaka 
bir sosyal problemimizi halledecek şekilde kanun-
1 aşmalıdır. Aksi halde Türkiye'de Parlâmento 
hâkimiyeti değil de, kütle ve parmak hâkimiye
tinin mevcudiyeti bir defa daha münakaşa ko
nusu olabilecektir. Sayın senatörlerin buna im
kân bırakmamasını, Yüce Senatonun bu duru
ma düşürülmcmesini arz, istirham ve temenni 
ediyorum. 

Şimdi 1 nci madde üzerindeki değişiklik is
teğimizi ve kısaca sebebini arz etmeye çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidar partisi, yani 
Adalet Partisi seçimlerden evvel millete şümulü 
memleket gerçeklerine göre tâyin edilecek bir af 
va'dinde bulundu. Bugün bu va'dini yerine ge
tirmek gayreti içindedir. Şahsi kanaatimce hak
lıdır. Elbette bir iktidar seçim zamanı yalan 
vaitlerdc bulunmamalıdır. Aksi halde o iktidar, 
iktidar olmak vasfını ergeç kaybeder. Bir iktida

rın iktidar olma kabiliyeti en çok yalan vaitler
dc bulunmamış olmasiyle, söylediği, vadettiği 
şeylerin hepsini yapmasiyle ölçülür. Yani Ada
let Partisi vaitlerini yapabildiği nisbette bir ik
tidar olma hak ve vasfına sahibolacaktır. 

Şimdi önümdeki kanun tasarısı hakkında bir 
fikir edinmek üzere 1 nci maddeyi bu yönden 
incelemek istiyorum. Bu kanun ve bu maddesinin 
şümulü, Adalet Partisinin seçimlerden evvel 
vadettiği şekilde memleket gerçeklerine göre mi 
tesbit edilmiştir? Bizim görüşümüze göre hayır. 
Tasarı bu haliyle Adalet Partisi iktidarına hiz
met etmektedir. 

BAŞKAN — Saym Koçaş, 1 nci maddeyi 
müzakere ediyoruz.. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Evet efendim, 
tasarının 1 nci maddesi, bu haliyle Adalet Par
tisi iktidarına hizmet etmiştir, hizmet edecek 
kişileri kapsıyaeak mahiyettedir. Bunlar dışında 
affa mazhar olabilenler ancak aynı suçtan dola
yı mahkûm olmuş mahdut ve muayyen kişiler
dir. Affın şümulü tarihinin tesbiti de çok önem
lidir. Bu suretle bir af çıkacağından emin olarak, 
bile bile suç işliyenler, mükerrer suç işi iyeni er, 
suç işlemeyi âdet ve itiyat haline getirmiş olan
lar nazarı dikkate alınmıştır. Böyle bir tutum, 
partizanlıktan da ileri, suç işlemeyi teşvik et
mekten başka bir mâna taşımaz. Bunun dışında 
binlerce mahkûm ve suçlu, aylardan beri devam 
eden af vaatleriyle oyalanmış, kendileri ve aile
leri ümitlendirilmiş, şimdi af dışında bırakılmış
lardır. Tasarının bu haliyle tıpkı Personel Ka
nunu gibi hazin bir talihi vardır. Yani vaadedi-
len yapılmamıştır. Sadece iktidarın işine gelen 
yapılmak istenmektedir. Binaenaleyh, biz, suç 
işlemeyi âdet ve itiyat haline getirmiş ve yarın 
affedildikten kısa bir süre sonra birkaç kişinin 
daha canını yakarak tekrar hapisaneye dönecek 
olanların suçların çokluğu yüzünden milletin 
atıfetine lâyık olmayanların affedilmeleri halin
de kendilerinden şikâyetçi birçok vatandaşların 
ıstırap ve üzüntü duyacağı kişilerin affedilme
lerine karşıyız. Durumu ne olursa olsun, bugün 
Parlâmento üyesi bulunanların aflarma da kar
şıyız. Kendi üyelerinin suçlarını affetmeyi, biz 
Parlâmentonun görev ve fazilet anlayışı ile bağ
daştırmakta mazuruz. Kendi suçunun affedil
mesi için önerge vermeyi, parmak kaldırmayı da 
mazur göremiyoruz. 
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Hulâsa; bu kanun memlekette yara saracak, 
sosyal ihtiyaçlara cevap verecek bir kanun de
ğildir. Yaraları deşecek, hâdiselere sebebolacak 
bir kanundur. Bilmem memleketin buna taham
mülü var mı?.. Bilmem milletin seçtiği milletve
killeri ve senatörlerin vazifesi, yaraları deşele
mek, hâdiselere sebebolmak mıdır?.. Bu yüzden 
biz önergemizle 1 nci madde ve onu takiben di
ğer maddelerde yapılacak değişikliklerle ilgili 
olarak sadece bunların dışında kalan, tesadüfen, 
bilmeden, istemeden suç işlemiş, mahkûm olmuş 
ve çoktan ıslahı nefsetmiş olanların tümünün affı 
suretiyle hem af şümulünün genişletilmesini, af
fedilecek mahkûm adedinin artırılmasını, hem 
do afları cemiyete zarar verecek olanların, ıslahı 
nefsetmemiş olanların afları, vatandaşın huzu
runu kaçıracak olanların af dışında bırakılmasını 
Öngören bir teklifte bulunacağız. 

Şayet Anayasa ve Adalet Komisyonu, kanu
nun tümü ile değiştirilmesine imkân verecek 
olan 1 nci madde üzerindeki bu teklifinıizi be
nimser, komisyona alır, tetkik eder ve Yüce He
yetiniz de kabul ederse, bu maddeye göre kanu
nun tatbikatını öngörecek diğer hükümleri muh
tevi maddeler ayrı birer önerge halinde takdim 
edilecek ve komisyon çalışmalarında görüşleri
mizi açıklıyacağız. Teklifimiz şudur : 

«Madde 1. •— Anayasa gereğince affedilme
leri mümkün olmıyanlar ve ölüme mahkûm olan
lar dışında ömründe bir defa suç işlemiş veya 
bir tek suçtan mahkûm olmuş bulunan bütün 
suçlular ve mahkûmlar, cezalarının miktarı ne 
olursa olsun affedil mislerdir.» 

Bu, kanunun birinci maddesi olarak kabul 
edilirse, biraz evvel. arz ettiğim gibi diğer mad
delere ait değiştirme önergelerini de takdim ede
ceğim. 

Adalet Partisi, seçimlerden evvel ilân ettiği 
af vaadinde hakikaten samimî ise, maksatları se
çim için yatırım yapmak, bir restorasyon yap
mak değil de bir sosyal problemin halline- çare 
aramak ise bu değişikliği desteklemeleri lâzım
dır. 

Atalar sözü vardır; «bir sürçen atın başı ke
silmez» eğer af lazımsa, sadece kaza ile, tesadü
fen bir defa suç işliyenler, yani ömürlerinde 
bir defa suç işliyenler affedilmelidir. Suç işle
meyi itiyat edinenler, her gün sürçenleri değil. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu, buyurun. 
Sayın üyelerden istirham edeceğim, Başkanlık 

olarak müsamaha gösteriyoruz. Müzakere edilen 
maddeler üzerinde görüşlerini ifade etmelerini 
sayın üyelerden hassaten rica edeceğim. Çünkü 
aksi halde tümü üzerinde görüşme imkânına sa-
hibolmıyan arkadaşların bu fırsattan itsifade 
ederek madde dolayısiyle esas hakkında mütalâa 
beyan ettikleri görülüyor. 

Buyurun Sayın Uzunhasanoğlu. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Efen

dim, bendeniz de dün diğer arkadaşlarımız gibi 
aleyhte konuşmak üzere söz almıştım, fakat buna 
imkân olmadı. Aleyhte söz almam, bu Af kanu
nu tasarısının, kâfi görmeyişimden değil, biraz 
kifayetsiz ve eksik oluşundan ileri gelmiştir. Ben 
şahsan diğer maddelerde olduğu gibi 1 nci mad
dedeki şümul sahasının daha geniş tutulmasını 
arzu ederdim. Yalnız 15 yaşından küçük olan
ların f ârik ve mümeyyiz olup olmadığı ciheti araş
tırılmalı ve 15 yaşını bitirenler için 15 ilâ 18 yaş 
arasında bulunanların da ayrıca, bir nisbet dâhi
linde, cezalarının indirilmesini arzu ederdim. 
Fakat buna imkân verilmemiş olduğunu görmekle 
bu maddenin eksik bulunduğunu ifade etmek 
isterim. Diğer arkadaşlarımızın beyan ettiği 
gibi, bütün siyasi ve fikir suçlularının da 
bu affın şümulüne dâhil edilmesini keza arzu 
ederdik. 21 Mayıs suçlularının da yine 
bu minval üzere affa dâhil edilmesini gönlümüz 
arzu ederdi. Yalnız burada 21 Mayısçıların ölüm 
cezalarının indirilmiş olması da bir hayli ileri 
bir hareket sayılır ve teşekküre değer. 

Yalnız ben burada sözümü daha ziyade Ek
rem Özden'e cevap vermek için almış bulunuyo
rum. Bu maddede çıkarılmasını arzu ettikleri 
ölüm cezalarının müebbet hapse, müebbet hapis 
cezalarının da 30 seneye çevrilmesi hususunda 
olmuştur. Benim şahsi kanaatime göre, elimizde 
bulunan tasarıda en Önemli ve en başarılı madde 
birinci maddenin (D) fıkrasıdır. Diğer bütün 
suçlular affedilsin, affedilmesin nihayet dünyada 
yaşamaktadırlar. Fakat, o madde ile affedilenler 
bir daha dönüşü olmıyan bir sefere çıkıyorlar. Ve 
biz onları affetmekle hayata kavuşturmuş olu
yoruz. Bunda sakınacak, tenkid edecek ne var? 
Şayet her hangi bir tenkid, her hangi bir tereddüt 
ve zan dolayısiyle bu affı çıkarmıyacaksak, her 
hangi bir tesir altında kalacaksak, o zaman bi-
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zim Meclisimizin hikmeti vücudu kalmaz. Hele 
dünya üzerinde ölüm cezaları kalkmak üzere iken 
ve bu ölüm cezalarını müstelzim fiilleri işliyen 
şahıs hiçbir zaman bumu istiyerek işlemediği ve 
mahkemece takdir sebebi kullanılmadan, 59 ncu 
madde uygulanmadığı halde ölüm cezasına mah
kûm olan kimselerin dahi o an için bir aklî ma
luliyete müptelâ olmadığını hiç kimse ispat ede
mez. Binaenaleyh, ölüm cezalarının tamamen 
kaldırılmayıp müebbet hapse tavilinde isabetli 
bir hareket vardır. Eğer o insana ve bundan na
dim oldu ise, cezası müebbete çevrilmekle zaten 
o her gün idam oluyor demektir. Eğer o insan
lıktan uzaksa, onu idam etmekle kazancımız ne 
olabilir? İdam bir nevi, heleki öbür dünyaya inan-
mıyanlar için tamamiyle dünyadan beraet sayılır. 
Binaenaleyh, dünyanın her tarafından kaldırıl
makta olan bu fiilin böyle bir zamanda bir af 
kanunundan sonra bunların asılmalarını ben 
hukuk kaideleriyle kabili telif görmem. Şahsan 
birçok cezalar affedilmemekle bu affın arkasında 
birçok kimseler mağdur edilmiş, boyunları bü
külmüş kalmak suretiyle bu af kanununu kısmen 
dahi olsa göz yaşı ile ıslatacağımız yetmemiş gibi, 
bir de af kanununu kana bulamak istemek her 
halde insafla kabili telif olmasa gerek. Bu sebeple 
kanuna vaz'edilmiş bulunan 1 nci maddenin (D) 
fıkrası, bütün maddeler içinde, en isabetli olan 
bir fıkradır. Böyle bir aftan sonra bir veya bir
kaç kişinin asılmasından sonra diğer bütün suç
luları affetmekle bence hiçbir kıymeti kalmaz. 
Onun için bu madde yerindedir, isabetlidir, bu 
yolda rey istimal edilmesini bilhassa istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kangal. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; bir 
af kanununun çıkabilmesi için evvelemirde bir 
suçun, bir cezanın veya bir takibatın başlaması 
lâzımgelir. Ve af va'dinde bulunanlar, partiler 
olsun, teşekküller olsun, ne olursa olsun, o tarih
ten evveline taallûk eden hâdiseleri tasfiye et
mek bakımından teklifte bulunabilirler, taahhüt
te bulunabilirler. A.P. riin 18.9.1965 tarihli se
çim beyannamesinden mukaddem, işlenmiş suç
lar hakkındaki af taahhüdünü kabul ediyorum. 
Ve fakat böyle bir affı ilân ettikten sonra onu 
takibeden devreye bunun teşmili kanaatimce doğ
ru değildir, hatalıdır, tatbikat da böyle olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; af âtiye muzaf olmaz. 
Af maziyle ilgilidir. Seçimler sırasında bir vilâ
yette vazifeli idim. - 1965 seçimlerinde - Orada 
dâvavekili olan arkadaşlardan birisinin bana nak
lettiği bir hâdiseyi anlatacağım. 

İki aile arasında kan dâvası vardır. Birbirle
rini vurmak için, birbirlerinden intikam almak 
için mücadele 'halindeler. Fakat kanunlardan kor
kuyorlar. 18.9.1965 tarihli seçim beyannamesini 
bu adam okumamıştır, Adalet Partisinin'. Ama 
Sayın Demirel'in va'dini radyo konuşmasından 
duyar duymaz - inanın bana arkadaşlar, şerefim
le temin ederim, vaka aynıdır, bu beyanı duyar 
duymaz - tabancasını yağlıyor, 'hasmını vurmak 
için mahkemeye gidiyor ve hasmını mahkemede 
vuruyor. İşte af mevzuunda İhatalı, af mevzuun
da yanlış bir tutumun bir cinayetle neticelen
mesi... 

Muhterem arkadaşlarım, demin muhterem Ad
liye Vekiline sordum, dedim ki, 18.9.1964 ten 
1965 tarihlerine kadar suç işlenmiş midir, işlen
memiş midir, bir rakam veriniz dedim, vereme
diler. Daha evvel Adalet Bakanlığına sormuştum, 
ora'sı da veremedi. Yalnız buna lüzum yok. Ben 
biliyorum, sizler biliyorsunuz, Türkiye'de son 
zamanlarda ibu büyük, ulvi af müessesesinin pa
zara döküldüğünden sonra, oy temini için geçer 
akçe hal'ine getirildikten sonra soruyorum; ma
hallenizde soyulmıyan ev var mıdır? Türkiye'de 
bu suali Ticaret Bakanına sormak lâzım, Sanayi 
Bakanına sormak lâzım. Bu bir sene içinde de
mir istihlâki artmıştır. Çünkü hepimiz evlerimi
zin pencerelerine demir koyduk. Bu muhterem 
idare devrinde bu beyandan sonra suçlular so
kakta, biz mahkûm olduk. 

(Muhterem arkadaşlarım, bir polis neferine 
«ordum; dedim ki, yavrum niçin sivil geziyorsun? 
İnanın beyler, inanın, itimat ediniz, aynen bana 
şu cevabı verdi : «'Beyefendi, sivil elbiseyle ge
ziyorum, çünkü resmî elbise ile ıgezerken vatan
daş bana kem nazarla, bakıyor. O kadar çok suç 
işleniyor, o kadar çok hırsızlık vakalaırı var ki 
bunların karşısında vatandaşın önünde ben res
mî elbise ile gezemiyorum.» Bir yerde ki polte 
saklanıyor, orada Devlet yoktur beyefendiler. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, birinci madde 
üzerinde görüşmenizi istirham edebilir miyim? 
Lütfen. 
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HASAN KANGAL (Devamla) — Bu itibar
la muhterem arkadaşlarım, 18.9.1965 tarihinden 
sonraki suçları bu kanunun şümulü içine afları 
koymamak lâzımdır. Çünkü o tarihten sonra bu 
.memlekette işlenen suçların faili ve mesulü, bu 
beyandaki tecrübesiz ve hatalı yolda bulunan 
Başvekilin kendisidir, Başvekili affetmek bizim 
hakkımız değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, siz kararlısınız, siz 
bu kanunu çıkaracaksınız, çünkü Başvekiliniz bu 
(kanunu çıkaracağınızı namınıza söyledi ve gazo-
t el er yazdı. Siz buna tabisiniz. Beyler, ben 1954 ü 
gördüm, 1955 i gördüm, 1956 Meclislerini »-ör
düm... 

BAŞKAN — Sayın Kangal, Sayın Kangal, 
lütfen efendim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Aynı şey
ler devam ediyor. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Melen, birinci madde 
üzerinde söz istemiştiniz, buyurunuz efendim 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
1 nci maddenin (D) bendi üzerinde konuşmak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ölüm cezalarını müob-
bete ve müebbet cezaları 30 yıllık hapse tahvil 
eden bu madde, aslında bu derece şümullü bir Af 
Kanunu içerisinde yer alması mümkün olan ve 
normal olan bir maddedir. Buna bir şey dene
mez. Ancak dikkatimi çeken bir nokta vardır : 
Bu, Hükümet teklifinde yok. Hükümet bu kadar 
şümullü bir Af Kanunu getirdiği hakle bunu koy-
rrrrnış. Bunu koymak lüzumunu görmemiş. Mec
liste müzakere sırasında Komisyonda da bulun
mamış bir m'lletvekilin:n teklifi üzerine Komis
yon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel, «iltihak edi
yoruz» şeklinde bir beyan yapmış ve onun üze
rine bu fıkra girmiş. Şimdi bu fıkra, Hükümet 
unutmuş, Komisyon unutmuş, bir milletvekili 
tûklif etmiş, konmuş. Normal olarak o1abilir bu. 
Ama bir arkadaşımız biraz evvel burada bir id
dia ileri sürdü : İstanbul'da bâzı söylentiler var. 
Bu söylentilere ben doğrusu kulak kabarttım. 
dikkat ettim ve Komisyon Başkanından sordum. 
Çünkü bu teklifi yapan üyenin kim olduğunun bi
linmesi bu bakımdan önemli idi. Komisyon Baş
kanına sordum, dosyada olmak lâzımdır, bu tek
lifi kim yapmıştır?.. Faraza bu teklifi yapan, 
böyle bir dâvanın avukatlığını yapan bir kimse 
ise o vakit üzerinde durmak lâzım. Çünkü oyu
muzu kullanırken hakikaten normal telâkki etti-
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ğim maddede bu maddeye ben oy veririm, ama 
bu madde başka bir âmil ve saikle buraya gir
mişse bu maddeye oy vermek, böyle bir cürme 
iştirak etmektir. Bunun doğuracağı azabın, 
ölünceye kadar hiçbirimiz altından kalkamayız. 
Bu sebeple tekrar rica ediyorum, bu maddeyi 
Modi-te hangi zat teklif etmiştir ve Komisyon 
hangi mucip sebeple buna, iltihak etmiştir, Hükü
met hangi mucip sebeple buna iltihak etm'ştir, 
bunu lütfen acılasınlar. Çünkü çok önemlidir. 
Ve böyle bir söz zannediyorum ki, bir Meclisi 
uzun zaman haklı olarak töhmet altında bıraka
bilir. 

TI'iT,nWl erimle. 
B \ŞKAN — Sayın Adalı, buyurunuz. 
E Tenlim, bir hususu açıklıyayım. 
Saym Botil tarafından bir yazı gelmiştir. 

Saym Betil önerge sahibidir, söz hakkım mahfuz 
mudur demektedir. Eğer bir kifayeti müzakere 
takriri gelmezse pek tabiî söz hakkı mahfuzdur. 
Ancak kifayeti müzakere takriri gelirse madde 
üzerinde, oylanır, kabul edilirse bu hakkın işle-
mlyeceğini beyan ederim. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben kısaca bu tarih mevzuuna te
mas etmek istiyorum. Bu tarih mevzuunu Savın 
Kangal arkadaşımız çok heyecanlı beyan etti. O 
her vesile ile aynı şeyleri tekrar eder. Muhterem 
arkadaşlarım, hakikaten ilk nazarda bu tarihin 
5 Hazirana alınması böyle bir, yani suçluya bir 
imkân vermek, bir taviz vermek, teşvik etmek 
mahiyetinde görülebilir. Yalnız burada ilk gün
den beri söz a'an bütün arkadaş1 arımız Af Ka
mun mevzuunda daima evvelce çıkmış Af ka
nunlarından misaller getrdiler. Ve teamüllerden 
baı'ncttilcr. Saym inönü Kabinesinin çıkarmış ol-
luğu 218 sayılı Af Kanunu 29 Ekim 1962 yılın
da Meclise verilmiştir. Fakat kanunun şümulü 
aylarca geriye alınmak suretiyle 12.2.1963 tari-
hne kadar işlenen suçlar affedilmiştir. Kainim 
hangi tarihte çıkmış muhterem arkadaşlarım? 
Kanım 23 Şubat 1963 te çıkmış. 23 Şubat 1963 to 
çıkan 218 sayılı Kanun 15 Şubata kadar. 7 gün 
evveline kadar işlenen suçları Af Kanununun şü
mulüm; almıştır. Bu kanun görüşülürken ben
deniz zabıtları tetkik ettim; ne Haspan Kangal 
arkadaşım, ne başka arkadaşlar böyle çıkıp bu
rada konuşmalar yapmamışlar, üzerinde durma
mışlar. Ama kanunu, A.l \ Hükümeti getirmiş, 
üzerine eğilmişler, bu kanunun geriye alınması, 
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sanki bir kusurmuş gibi ortaya atılmıştır. Muh
terem üyeler, sizlerde değil ama efkârı umumi -
yede yanlış bir kanaat vardır. Türkiye'de af 
kanunlarının çıkarılması sanki suç işlemiş olan 
insanlara bir imkân vermek, bir taviz vermek şek
linde kabul ediliyor. Böyle değil muhterem ar
kadaşlarım. Bendeniz Yüksek Senatonuza niya-
böten iki işene raportör olarak Adliye Vekâleti
nin bütçesini tetkik ederken bu mevzu üzerine 
eğilmiştim, raporlarımda da arz etmiştim Tür
kiye'de bütün hapisanelerimizin bütün bu kötü 
şartlarına rağmen, ortaçağ şartlarına rağmen ha-
p:sanelere »iren insanlar ıslah olup çıkıyor ve bir 
daha suç işlemiyor muhterem arkadaşlarım. 

Türkiye'de mükerrerlik niabeti Adliye Vekâle-
t*ndeıki istatistiklere göre % 2,3 veya % 2,8 ara
sında değişmektedir. Bu da gösteriyor ki, Türk 
halkının haleti ruhiyesi ve yapısı itibariyle bu 
kadar kötü, âdeta yeniden suç işlemeye teşvik 
edici şartlar altında hapisanelerde yaşamalarına 
ra&men Türkiye'de mükerrerlik nisbeti çok azdır, 
arkadaşlarım. Diper eok medeni geçinen memle
ketlere nazaran Türkiye'de mükerrerlik nisbeti 
atfdır. Hele hole Af Kanununun çıkacağından 
bahsedildikten sonra, bir insanın nasıl olsa Af 
Kanunu çıkacaktır diye gidip suç işlemesini dü
şünmem adcıca havai gibi kabul edilir. Bu bakım
dan bendenizce bu kanunun tarihinin tesbithıde 
b ' r hata yoktur. Bugün Milliyet gazetesinde bir 
üniversite profesörünün, zannediyorum Dr. Sa-
hir Erman'ın da, bir yazısı var. Sıkmazsam üç 
cümleyi okumak istiyorum. 

«• Anerık şurası da bir sosyal vakıadır ki. bir 
hak vAva imkânı vermemek onu geri almaktan 
cok daha kolavdır. Bugün Millet Meclisinden ge
çen tasarıda 5 Haziran 1966 tarihi yer aldıktan 
son^a bundan rücu edilmesi ve affın başlangıç 
t°rvh'nîn daha gerilere götürülmesi çok d<\ha 
büvük sosyal karışıklıklara sebebiyet verecekıir. 
Bu bakımdan ne kadar tenkide müsaidolursa ol
sun 5 Haziran 1966 tarihinin muhafaza edilme
sinin lüzumu aşikârdır. Bu haliyle dahi önceki 
Af kanunlarından çok daha ileri ve tatmin edici 
bulduğumuz tasanda yukarda arz ettiğimiz hu
susların göz önünde tutulmasını tavsiye ederiz» 
diyor. Bu bakımdan, yani üniversitede bulunan 
ve tatbikatta bulunan bir profesörün de, ki bu 
profesörün kıymetli olduğu, Anayasanın, Yüksek 
Adalet Divanının kanunlarının hazırlanmasında 

tescil edilmiş bir profesördür, o bakımdan bu 
profesörü akudum. Bir mahzur görmediğim gibi 
geriye alınmasında daha fazla sosyal haksızlıklar 
vardır, diyor. Geçmişte tatbikatı da var, 218 sa
yılı Kanun 23 Şubatta çıkarılmış, 15 Şubata ka
dar işlenen suçları kapsamı içine almıştır. Bu 
kanunun başka dokunulacak noktaları olabilir 
ama, bu nokta fazla bir mahzurlu nokta değildir. 
Bilâkis geriye alınması daha fazla haksızlık doğu
racaktır. Aynen kabulünü rica ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yeteri kadar senatör 

konuşmuş bulunmaktadır. Durum anlaşılmıştır. 
Kifayetin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Efendim, önergenin aleyhinde 
buyurun Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar; İçtüzüğe göre 6 kişi konuştuktan sonra gö
rüşmelerin yeterliği hakkında önerge vermek 
mümkündür. Ve Yüce Senato oyladığı takdirde 
6 kişiden sonraki sıraya yazılmak suretiyle söz 
almışların konuşmalarına bittabi imkân kalmıya-
cak. Yalnız Yüce Heyetinize bilhassa şu husus
ları arz etmek istiyorum. Dün bir karar aldık: 
Tatil günderi de dâhil saat 10 ile 13 arasında 15 
le 20 arasında bu tasarıyı görüşeceğiz ve bitire
ceğiz. Bugün bitmezse yarın bitireceğiz. 10 ile 13 
arasındaki çalışma, 15 le 20 arasındaki çalışma az 
zamanı kapsıyan bir çalışma değildir. Gün bakı
mından aralıksız olarak da çalışacağımıza göre, 
tasarının görüşülmesinin gecikmesi gibi bir hal 
bahis konusu olmıyacaktır. Birinci madde hak
kında siyasi partilerle ilgisi olmıyan, siyasi grup
larla ilgisi olmıyan, siyasetle ilgisi olmıyan iki 
tatil önergesini de bendeniz vermiş bulunuyorum. 
Sayın Başkandan sordum, dedim ki, müzakere
nin yeterliği hakkında bir önerge gelir ve oylanır
sa, önerge sahibi olarak önergemi açıklamak im
kânından mahrum mu kalacağım? Eğer uygulama 
böyle olacaksa, önerge sahibi sıfatiyle önergemi 
kısaca açıklamak imkânından mahrum olacaksam 
bana söz vermenizi rica ediyorum, dedim. Tu
tumdan ve Sayın Başkanın yazımı aldıktan sonra 
Yüksek Heyetinize vâki tebliğinden eğer yeterlik 
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önergesi gelir ve Genel Kurulda oylanırsa öner
ge sahibine, önergesini izah için dahi söz vere-
miyeceğim mânası anlaşıldı. Bunun üzerine söz 
istiyorum, dedim, grup adına söz istiyorum de
dim. Muhterem arkadaş]ar; bu yeterlik önergesi
ni oylamıyalım demiyorum. Oyhyalım, ama iki 
istisna ile oyhyalım Grup adına söz alanlar var
sa konuşabilsinler. Zaten konuşmalar 10 dakika 
ile tahdit edilmiştir. Yahut önerge vermişlerden 
söz almışlara sıra gelmemişse, hiç olmazsa önerge
lerini izah etmek fırsatı verelim. Bu suretle hiç 
olmazsa siyasi partilerle, parti gruplariyle, siya
setle asla ilgisi olmıyan, ilmin dediklerine göre 
huzurlarınızda takdirlerinizi isabetle kullanmanız 
bakımından faydalı olduğu sanılan gerekçelerin 
arzına fırsat ve imkân verin. Onun için önergeyi 
veren arkadaşlarımdan bu iki noktayı istisna kay-
diyle önergelerini ikmal etmelerini bilhassa istir
ham ediyorum. Grup adına söz almış varsa konuş
sun. Önerge vermiş bulunanlardan söz sırası ken
disine gelmemişler varsa önergelerini izah etmek 
imkânını bulsunlar. 

BAŞKAN — Efendim bir hususu arz edeyim. 
Birinci maddenin tadili dolayıslyle verilmiş on 
tane takrir vardır. Bu on takrir altındaki imza
ların yekûnu, saymadım fakat kırka yakındır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir tanesine... 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim; Umumi 

Heyet meseleyi bilsin ittihaz edeceği kararı ona 
göre ittihaz etsin. 10 tane tadil takriri vardır 
Her takrirde imzası bulunanlardan birisine söz 
vermek gerekirse 10 üyeye daha kifayete rağmen 
söz vermemiz gerek. 

BAŞKAN — Ben takrir sahiplerinden rica 
ediyorum; peşin söz alsınlar.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Söz 
alanlar kimlerdir? Kifayet sorulara da şâmil mi
dir? 

BAŞKAN — Kifayet sorulara da sâridir... 
Sayın Özden, Koçaş, Uzunhasanoğlu, Kangal, 

Melen, Adalı, Okyayuz, Betil, Karaman söz almış 
durumdadırlar. (Soldan, «dördü konuştu» sesle
ri.) Altısı konuştu, rica ederim. 

Kifayeti müzakerenin aleyhinde konuşuldu. 
Birinci madde hakkında kifayeti müzakere takri
rini oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenlerler 
işaret buyursunlar... Kifayeti müzakere takriri 
53 oya karşı 75 oyla kabul edilmiştir. 

I FERİD MELEN (Van) — Hükümet ve Ko-
I misyondan cevaplandırılması dileğiyle soru sor

muştum. Cevabını versinler ki, ona göre oyumu-
I zıı kullanalım. 
I BAŞKAN — Komisyonunun daha evvel söz 
I almasını istirham edeceğim. Bundan böyle kifa-
I yeti müzakereye komisyon da dâhildir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Muhterem arkadaşlarım; tasarının tümü 

I üzerinde müzakereler cereyan ederken muhte-
I rem arkadaşlarımızın dermeyan ettikleri fikirle

rin mühim bir kısmı cevaplandırıldı. Bu bakım
dan ben çok kısa mâruzâtta bulunmaya çalışaca
ğım. 

.BAŞKAN — Saat tam 13 te keseceğim. Ona 
I göre ayarlamanızı rica .edeceğim. 7 ilâ 8 dakika 
I vardır. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, 
I muhterem arkadaşlarım... 
I ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Birinci madde üzerinde mi? 
I BAŞKAN — Birinci madde üzerinde efen-
I dim. Birinci maddenin müzakeresini yapıyoruz. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Saym 
I Artus'un her halde sözleri... 

BAŞKAN — Yalnız, başlangıç olarak şu hu-
I susu arz edeyim; sayın üyeler konuşurken bi

rinci maddenin şümulü dışına çıkıp bâzı sual
ler tevcih ettiler. Ona cevap venmek mecburi-

I yetinde değil .komisyon. 
A. NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi ta

sarının tümü üzerinde konuşurken birinci mad-
I denin müzakeresi sırasında geçen hususlar esa

sen müzakere edildi. Onun için geniş tafsilâta 
I girmiyeceğim. Yoksa tümü üzerinde konuşa

cak değilim. Elbette birinci madde üzerinde. 
I Şimdi bu madde dolayıısiyle itiraza uğrayan 
I hususlardan bir tanesi affın tarihidir. 
I Muhterem arkadaşlariım, hakikaten af tari-
I binin geride olması lâzımgeldiği, af tarihinin 
I ileriye doğru bir zaman bırakmak suretiyle 

kabul edilemiyeceği hususundaki muhterem ar
kadaşlarımın görüşleri doğrudur. Bir af tari-

I hi daha ileri bir tarihi (gösteremez. Gösterirse 
o zaman içinde suç işleme imkânını bağışlar de
mektir. Fakat hâdisemizde böyle bir hal ol-

I madiğini ifade etmek isterim. Hükümet ne yap-
I mı§ ? 29 Teşrinievvel 1965 tarihini af tarihi ola-
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rak göstermiştir. Bu af tarihi Hükümet tasarı- ı 
smda yar. Adalet Komisyonunun, Millet Mec
lisi Adalet Komisyonunun raporunda aynı ta
rih kabul edilmiştir, 29 Ekim 1965. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki; bilâhara 
bunun 5 Hazirana atılımasında suç işlemeye mü-
saidolan kimselerin suç işlemesine imkân ba
ğışlanmış olur. Değil arkadaşlar.. Hükümet 
iradesini açıkça izhar etmiş, ben 29 Ekim ta
rihine kadar olan suçların affını istiyorum, di
yor. Yine Meclis mesaisine müesssir olan İh
tisas Komisyonu 29 Teşrinievvel 1966 tarihine 
•kadar olan suçları affedeceğim diye kabul edi
yor. Kati olarak belirtilen tarih bu. E... şim
di ileriye gideceğine dair vatandaşın bildiği 
bir husus, bir fikir ve kanaat yok ki, o za
man içinde suç işlesin. Binaenaleyh, resmî ta
lepler, Hükümet talelbi 29 Ekim, Adalet Ko
misyonunun talelbi 29 Ekim tarihini göstermek
te iken bundan sonra suç işlenmiştir, şeklin-
deiki görüşlerde isaJbet 'Olmaması lâzımgelir. 
Çünkü bu maddenin müzakeresi sırasında Mil
let Meclisinde verilen bir takrir ile bu tarih 
5 Haziran tarihine intikal ettirilmiştir. Bina
enaleyh, kanunun çıkması imkânı vardır, ile
riye atılması imkânı vardır, sırasında her hangi 
bir tarih tdbeddülü olmamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yalnız bu 
kanunda mı bu vardır ? Bakıyoruz, evvelce çık
mış olan Af kanunlarının pek çoğunda kanun 
olgunlaşarak çıkacağı ıbir sırada bir takrirle 
bu tarihler ileriye doğru alınmaktadır Bir 
arkadaşımın ifade buyurduğu gibi, nitekim 
218 sayılı Af Kanununda af tarihi olarak 29 
Ekim 1962 gösterildiği halde, bir arkadaşın 
verdiği bir takrirle 15 .Şubat 1963 tarihi ol
muştur. 

Sonra, bir hususa daha temas etmek istiyo
rum. Bu imkân vardır, nasıl olsa ilerde af çı-
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l kaçak diye suç işlensin.. Bunda Hasan Kangal 
arkadaşımız hariç, bu hususu katiyetle gördü
ğünü bildiren, böyle bir suça vâkıf olduğunu 
bildiren de yoktur. Bu misal de çok ender ol
sa gerektir. Binaenaleyh, af tarihinin Millet 
Meclisinden gelen şekilde kabulünde fayda ol
duğuna kaaniiz. Bugün 29 Ekim tarihine götür
mede, veya bâzı arkadaşların dermeyan etti
ği gibi bunu 18 Eylül tarihine doğru geriye at
manın da sosyal menfaatler bakımından fay
dalı olduğu kanısında değiliz. Bugünkü af ta
rihini kifayetli bulmayan kimseler ceza evle
rinde huzursuzluklar çıkarmaktadırlar. Bugün 
artrk benimsenen şu mevzuu atıp geriye git
mek huzursuzluklara sebebolacaktır. Biz huzur 
tesisine uğraşıyoruz. Binaenaleyh af tarihinin 
geriye alınması şeklindeiki taleplere bu gerek
çelerle iştirak etmiyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımız maddenin son fıkrası
na temas ettiler. Ölüm cezalarını müebbet ha-
pise çeviren, müebbet hapis cezalarını 30 se
neye indiren fıkraya dokundular. Muhterem 
arkadaşlarım, organlar bir işin esasını nazarı 
itibara almak suretiyle vazife görürler. Yoksa 
falan yerde böyle dendi, şu kabil dedikodular 
vardır.. Eğer biz mesaimizi dedikodulara isti-
nadettireceksek, dedikodulara göre fikir ve ka
naatlerimizi değiştireceksek bir müspet netice
ye varmalk mümkün olamaz. 

BAŞKAN — Sayın sözcü müddetiniz bit
miştir, bağlamanızı rica ediyorum. Mümkünse. 
Mümkün değilse devam edelim. (Sual soraca
ğız sesleri) 

Sual mi soracaksınız? O halde zaman dol
duğu için sayın komisyon sözcüsünün devam 
etmesi kaydiyle saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Esldşehir), Nizamettin özgül (Gaziantep) 
m 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum, görüşmelere devam ediyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Bulgaristan'ı ziyarete gidecek Parlâ
mento heyetine dâhil bulunan Muş Üyesi îsa 
Bingöl, mazareti sebebiyle, seyahate iştirak edemi-
yeceği cihetle onun yerine yedekte bulunan Bolu 
Üysi Rahmi Arıkan'ın, heyete katılmasına dair 
Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkere ıttılâlannıza arz edile
cektir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Daha evvel Bulgaristan'ı ziyaret edecek he

yete, grupumuzdan dâhil olacağını bildirdiğimiz 
Muş Senatörü îsa Bilgöl mazeretine binaen bu 
seyahata katılmıyacaktır. Yerine yedek sırasında 
bulunan Bolu Senatörü Rahmi Arıkan katılacak
tır. Gereğinin bu yolda ifasını saygılarımla arz 
ederim. 

Adalet Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

1. —• Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/20, 2/223; 
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) 

BAŞKAN — Tasarının birinci maddesinin 
müzakeresine devam ediyoruz. Anayasa ve Ada
let Komisyonu Sözcüsü Sayın Tuna, buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Muhterem arkadaşlar, birinci maddenin 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yedek üyenin geziye katılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I 2. — Bağımsız üyelerden Manisa üyeleri Ferit 
Alpiskcnder ile Emin Acar'ın, partilerine katıl
dıklarına dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Manisa Senatörleri Sayın Ferit Alpiskender 

ile Sayın Emin Açar partimize iltihak etmişlerdir. 
Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

I Adalet Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı 

I Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 
I (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

son fıkrası ölüm cezalarının müebbet, müebbet 
hapis cezalarının 30 yıla çevrilmesi yönünden 
bâzı arkadaşlar bu mevzuda dedikodu olduğunu, 
İstanbul'da bâzı sözler söylendiğini, ayrıca bu 
kabîl cezaların hafifletilmesinin doğru bulunma
dığını ifade ettiler. Şunu üzülerek ifade edelim: 
Hor hayırlı teşebbüs içinde bir söz söylenebilir. 
Bu kabîl sözleri Senato kürsüsüne getirirsek işin 
içinden çıkmak imkânını bulamayız. Bir hukuk 
devleti içersinde bulunuyoruz. Böyle bir hal 
varsa salahiyetli mercilere bunlar ulaştırılır. Yok
sa falan söyledi, filân böyle diyor kabilinden söz
lerin iltifata şayan olmadığı kanaatindeyiz. «Bu 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kabîl cezalar indirilmez» şeklindeki mütalâa vâ-
rid değildir. Çünkü ölüm cezasının cemiyet ta
rafından verilmesi mümkün olup olmadığı müna
kaşa edilirken, bunun elbet bir atıfet sebebiyle 
indirilmesi mümkündür. Eskiden çıkan af ka
nunlarına baktığımız zaman ayni hâli görmekte
yiz. Ezcümle, 5677 sayılı Af Kanununda ölüm 
cezaları 20 yıla indirilmiştir. Bu itibarla bu gö
rüşe de iştirak etmiyoruz. 

Diğer hususlar, bütün suçların affa tâbi ol
ması keyfiyeti, maalesef mümkün olmuyor arka
daşlar. Suç vardır, suçlu vardır, cemiyetteki et
kisi vardır, her birinin mahiyeti avrı ayrıdır. Bu 
hususiyetlerine muvazi aftan istifade ettirilmeleri 
zaruri olmaktadır. Bugüne kadar çıkan af kanun
larında da böyle, bir kısmı affa uğramıştır, bir 
kısmı aftan istisna edilmiştir. Bu itibarla vârid 
değildir. Komisyonun ekseriyetle kabul ettiği 
metin isabetlidir, iltifat buyurulmasmı Komisyon 
adına rica etmekteyiz. 

BARKAN — Soru Sayın Melen.. 
FERİD MELEN (Van) — Daha önce sorul

muş olan, bu hususla ilgili önergeyi vereni ifade 
etmedi 1 ov. 

.AHMET NUSRET TUNA (Do-amh^ — 
Simdi muhterem a^kndnslar, Savın Melen arka-
dîmırm «Millet Meclisinde bu metnin konmasını 
taloheden kimdir» dive sual soldular. O muamele 
Millet Meclisine ait bir muameledir. Oradaki ev
raklar, iste kendi partili a^-adnslanndan da Ko-
•misvonda üveler vardır. Muhtelif önemeleri ara
dık, bulamadık ve bize sövlenen söz, Millet Moc-
lis'ne ait önergelerin Millet Meclisi Kanunlar 
Müdürlüğünde bulunduğudur. Oradan arzu eder
lerse tahkik edebilirler, tetkik edebilirler. Haliha
zırda bizim dosyamız içersinde bu önerge yoktur. 

FERİD MELEN (Van) — Oradan aradık, 
sizde imiş. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hayır efendim.... 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde oldu
ğunu, bu zamana kadar da normal prosedürün bu 
olduğunu, Millet Meclisine ait evrakın orada ol
duğunu, yalnız bize metinlerin gönderildiğini 
ifade ettiler. Yoksa kayboldu v. s. gibi bir söz 
söylenmiş değildir. Evraklar öteden beri orada 
kalmak+adır. Bu da umumi muamelâta tabi ola
rak yine orada kalmıştır. Bize kabul edilen metin 
gönderilmiştir. Oradan öğrenilebilir. Durum 
bu. 

FERİD MELEN (Van) — Kanunlar Müdür
lüğünde aradık, size intikâl ettirildiğini ifade et
tiler. Demek ki bilâhara kaybedilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisine ait bir mesele
dir efendim... 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bu birinci 

maddenin (D) fıkrası hükmüne giren ölüm ceza
ları dışında, ayrıca komisyona gelmiş dosyalar ol
duğu söylenmektedir. Bu dosyalardan komisyona 
kaç tanesi gelmiştir, gerek Adalet Komisyonunda 
gerekse Senato komisyonlarında ne kadar müd
det bekletilmiştir? Bu bekletilmenin komisyonun 
ihmali yüzünden mi yoksa imkân bulunmadığın
dan mı ileri geldiğini izah eder misiniz? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda bir aded idam 
mahkûmuna ait dosya yoktur. Millet Meclisinin 
suali de bana sorulmaz elbet... 

MEHMET HAZER (Kars) — Millet Mec
lisinde var ama... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
misvonunda ölüm cezasına ait bekliyen tek dosya 
yoktur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Dosyalar be
raber gelir. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Sayın Hazer arkadaşımız eski bir parlömânter-
dir. Af Kanunu dosyaları içine Millet Meclisin
deki ölüm cezaları ile ilgili dosyalar konur mu? 

MEHMET HAZER (Kars) — Malûmat ko
nur, bilinir... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Yok
tur komisyonumuzda deniyor. Sayın Batur, bu
yurun, soru. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, biz 
kendilerinden Adalet ve Anayasa Komisyonu 
olarak sormuyoruz. Bu kanunu yapan karma ko
misyon olarak soruyoruz. («Hangi karma komis
yon» sesleri) 

Şimdi diyor ki, sözcü, siz gidin, bunu Millet 
Meclisinde arayın. 

BAŞKAN — Hangi karma komisyon?.. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Şimdi deniyor 

ki, bizde böyle bir şey yok. (A. P. sıralarından 
müdahaleler) Beyefendi bir daıkika müsaade bu
yurun. Biz kendilerine, sizde var mı? diye sor-
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muyoruz. Bu kanun Senatoda müzakere edilir
ken bize senatör olarak malûmat vermesini isti
yoruz ve mecburdur bize malûmat vermeye. 

(A. P. sıralarından «senin odacın değdi» ses
leri) 

BAŞKAN — Hangi malûmatı istiyorsunuz1? 
İstediğiniz malûmatı lütfen söyleyin. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ne zaman ko
misyona gelmiştir, meselâ Şoriz'in dosyası ne za
man intikal etmiştir komisyona? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
insafa davet ediyorum... 
Muhterem arkaadşlarım, şimdi Sayın Batur'u 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Beni insafa da
vet edemezsin, ben seni insafa davet ediyorum... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
İçtüzüğümüzde arzu ettikleri malûmatı toplama 
müessesesi vardır. Gerek Hükümetten, gerekse 
Senato Başkanlık Divanından şu arzu ettikleri 
sualin cevabını alabilirler. Yoksa burada bir ka
nun maddesi konuşulurken işin içerisine objek
tiflikten ayrılıp bâzı imâli sözler sarf etmek... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İmalı değil, 
açık... Açık... 

BAŞKAN — Sayın Batur, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, muhterem arkadaşlar, öyle ise bunun yolu 
da açık. Gider, şu isnadettiği hal kanunlarımızın 
menettiği bir fiildir, bir suçtur, gider Cumhuri
yet Savcılığına keyfiyeti ihbar eder. Bunun yolu 
budur. Yoksa açık söylüyorum, ima ediyorum 
gibi bir şaibe altında bırakmaya kimsenin hak
kı yoktur. (Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, müsaa
de buyurun. 

Sayın Kangal. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, kanaatimce bu suali sözcü
ye değil, burada mevcut bulunan Hükümete sor
mak lâzımgelir. Ve Adalet Bakanı da buradadır. 
Hükümetin hem Millet Meclisindeki hem Sena
todaki dosyaları bilmesi lâzımgeldiğine göre muh
terem sözcüyü üzmekte mâna yok. Sayın Adalet 
Bakanı Beyefendi buradalar. Lütfetsinler, cevap 
versinler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, sorunuz var mı 
başta? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bunu 
tetkik edip vermeleri lâzımdır. Bilmelidirler ki, 
senatör muhbir ve müşteki değildir. 

BAŞKAN — Sayın Batur, mevzuumuz söz
lü sorudur. Birbirimizi itham, etmiyeldm. Soru
nuzu sorun efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, imâ, 
diye beni itham ediyor. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi Sayın Başkan, bu kadar kuvvetli konuşan 
kimsenin mutlak keyfiyeti ifade etmesi, delilleri
ni ortaya koyan ası lâzımdır. Bu sözlerle iktifa 
edemez. Bunun yolu vardır, Adalet Bakanlığıdır. 
Bu şekilde Cumhuriyet Senatosunda şereflerle 
oynıyamayız. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, buyurun sualinizi 
sorun. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Her kanun üzerinde, her maddesinde ay
dınlığa kavuşmamız lâzımdır. Bizi bu aydınlığa 
kavuşturulacak olan komisyonla Hükümettir. Bi
naenaleyh ya komisyon, veya Hükümet bunu 
açıklamalıdır. Yoksa burada demin Cemal Tu-
ral'm mektubunu istedik olmadı. Bir ara geri 
bırakılır, gider alır gelir, beyanat verir. 

BAŞKAN —• Sorunuz ne efendim?. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Mutlaka bunun aydınlatılmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Hangisinin, neyin aydınlatıl
masını istiyorsunuz? Yani arkadaşların beyan et
tiği sorunun aydınlatılmasını mı istiyorsunuz?. 

Başka soru var mı? Yok. Sorular cevaplan
dırılmıştır. 

Hükümet bu hususta bilgi vermek ister mi? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Komisyon Başkanı olarak Ferid Melen 
tarafından vâki suale cevap vereceğim. Sual sor
muşlardır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı değil de, 
Hükümetin Millet Meclisi ve Senatoda mevcut 
ölüm cezaları hakkında. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Sabahki celsenin sonunda Sayın Melen Komis
yon Başkanı olarak bizden sual sormuştur, biz 
de size müracat etmiştik. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim?.. Siz Millet 
Meclisinde kimin verdiğini biliyor musunuz bu 
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kanunun tâdil teklif inil . Onu sordu Sayın Me
len. Buyurun efendim. Sayın Ferid Melen o hu
susu soruyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Önergeyi soruyorlar. Geldi mi, gel
medi mi, kime ait?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun ce
vaplayın. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Kime aittir diye sorulan suale cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Muhterem Balkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanı olarak muhalefet ka
nadının Grup Reisvekili bir sual tevcih etmişler
di. «Af Kanununun 1 nci maddesinin sonuna ek
lenen bir fıkraya ait bir önerge komisyonunuzda 
mevcut mudur? Kimin olduğunu biliyor musu
nuz?» Aradık bunu bulamadık. Yani bizim dos
yamızda, bize Millet Meclisinin tevdi ettiği dos
yada bu önergeler mevcut değil. Millet Meclisin
deki arkadaşlara sorduğumuzda bunlar komisyon 
müzakereleri arasında vâki teklifle geldi» dedi
ler. Biz Meclisteki dosyaları celbe, ayriyeten tet-
kika yetkili değiliz. Neticede, bize tevdi edilen, 
Millet Meclisi Umumi Heyetinde karara bağla
nan husustur. Ve bununla ilgili metin gelir, câri 
âdete göre tek gelir, biz teksir eder veya tabettir
mek suretiyle üyelere dağıtırız. Biraz evvel sözcü 
arkadaşımın da beyan ettiği gibi, bizim komis
yonumuzda hüküm bekliyen, karar bekliyen hiç
bir dosya mevcut değildir. «Millet Meclisi Ko
misyonunda bekliyen» diye buyurduğunuz dos
yaların adedi 34 tür. Bunların bekleme sebeple
rini de sorduk, Bakanlıktan da sorduk, «Bunla
rın ekserisinin birtakım kanuni yollarla henüz 
Meclis kararma arz edilmemiş olmaları iktiza 
eder» buyurdular. 

Bunlardan bize de gelip yine kanuni yollar
la vâki müracaatla tanı karara bağlıyacağımız 
anda iade ettiğimiz dosyalar mevcuttur. Zanne
dersem ki, sorulan suale komisyon başkanı ola
rak cevap vermeye çalıştım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 

Kanunlar Müdürlüğüne bir arkadaş gönderdim, 
önergeyi öğrenmek üzere. Önergelerin tam dosya 
halinde Senatoya tevdi edildiğini söyledi. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Muhterem Melen Bey arkadaşımız lütfetsinler 
kendi partilerinden komisyonumuzda üye arka
daşlar vardır. Bunlar da müzakerelerde tetkik 
ettiler. 

Binaenaleyh, eğer bu arkadaşlarımız bu öner
geleri görmüş de, bize beyan etmemişlerse biz de 
hayrette kaldık. Kendileri lâalettâyin bir kişi
den malûmat alacaklarına komisyondaki değerli 
arkadaşlarımızdan, müstefidolduğumuz, mute
met, hattâ eski adliyeci arkadaşlarımızdan lüt
fen malûmat talebetsinler. Bize gelmiş, bir şey 
yok. 

FERİD MELEN (Van) — O halde çalmış
lar. Sözleriniz bunu teyidediyor. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Onu biz bilmeyiz. Yok böyle bir şey. Yalnız bir 
hususa cevap vereyim; bir iddiayı ispat, veya-
hutta bir şeyin neticesine varabilmek için iki 
Meclisi töhmet altında bırakmaya Sayın Melen, 
sizin de yetkiniz yoktur. (Gürültüler) 

FERİD MELEN (Van) — Bilâkis kurtar
mak için. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Siz kurtarmak için değil, sırf bir gayeye vâsıl 
olabilmek için maalesef iki Meclisi itham ediyor
sunuz. Buna hakkınız yok. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sözlü soru müessesesi nihayet 
bulmuştur. Takrirler vardır, okutuyorum. (C. 
H. P. sıralarından Bakandan sual sorduk, ses
leri) 

Bakan cevabını verdi Mecliste, efendim. Al
dığı kâğıdı verdi, komisyon başkanı, 34 tane dos
ya olduğunu söyledi. 

EKREM ÖZDEN (İstaribul) — Biz Bakan
dan soruyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, söyledi. 
Takrirleri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Bâzı suç ve cezaların affı 

hakkında» kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi 
Sadi Koçaş 

Madde 1. — 
Anayasa gereğince affedilmeleri mümkün ol-

rtııyanlar ve ölüme mahkûm olanlar dışında, öm-
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rünlde bir defa suç işlemiş veya bir tek suçtan 
mahkûm olmuş bulunan bütün suçlular ve mah
kûmlar, cezalarının miktarı ne olursa olsun affe-
dilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet tarafından sevk edilen tasarıda 

mevcudolmıyan, 
Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ka

imi etlilen metinde de bulunun yan, 
Tasarının 1 nci maddesiyle (D) bendi ola

rak Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ek
lenen hükmün tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Sinop Tokat 
Suphi Batur Zihni Betil 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nei maddesinin sonradan Millet 

Meclisi Umumi Heyetinde ilâve edilen (D) ben
dinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Üyesi. 
Ekrem Özden 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka

nun tasarısının birinci maddesi (C) fıkrasında
ki «mahkûm edilenlerin» kelimelerinden sonra 
metne «ve edilecek olanların» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî tiye 
Suphi. Karaman 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Seçimlerin güvenliğini sarsıntıdan korumak 

ve vatandaşın huzur içerisinde, siyasi haklarını 
vicdani kanaatlerine uygun bir şekilde kullanma
larını temin için: 1 nci maddedeki affın kapsam 
tarihinin, 18 Eylül 1965 olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Talbiî Üye Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler Sezai O'Kan 

Talbiî Üye 
Şükran özkaya 

Başkanlığa 
Birinci maddedeki, 5 Haziran 1966 tarihinin 

18 Eylül 1965 olarak» değiştirilmesinin açık oya 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
.Alımet Yıldız Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Talbiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Vöhbi Ersü 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî tiye 

Emanullah Celebi 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Tabiî Üye 
Mehmet Şükran Özkaya 

Tabiî Üye 
Sazai O'Kan 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin başında yer alan 

(5 Haziran 1966 tarihine kadar işlenmiş suçlar
dan) 

Hükmünün, aşağıda yazılı gerekçeye istina
den, tasarıdan çıkarılarak yerine: 

(18 Eylül 1965 tarihine kadar işlenmiş suç
lardan) 

Hükmünün konulmasını arz ve teklif ederiz. 

GEREKÇE 
Hükümet, 29 Ekim tarihine kadar işlenmiş 

suçların affın kapsamına alınmasını teklif etmiş
tir. Millet Meclisi Adalet Komisyonu, bu teklifi 
kaimi eylemiş fakat Genel Kurulu, 5 Haziran 
1966 olarak değiştirmiştir. 

10 Ekim 1965 tarihinde Milletvekili ve 5 Ha
ziran 1966 tarihinde Cumhuriyet Senatosuna 
kısmî üye seçimi yapılmıştır. Bilindiği üzere, Se
çim kanunlarına göre oy verme gününden 20 gün 
önce propaganda ve radyo konuşmaları başlar. 
A. P.; seçimi kazandığı takdirde (kendi deyimiy
le) memleket gerçeklerine uygun bir af kanunu 
çıkarmayı 18 Eylül 1965 tarihinde vait ve ilân 
etmiştir. Af vait ve ilânından sonra işlenen suç
ları da affın kapsamına alma, ceza huku
kunun temel prensiplerinden birisi olan 
(cezanın muhakkak olması) prensibini ze
deler ve suç, işleımeyıe mütemayil zayıf iradeli 
vatandaşları âdeta, nasıl olsa affedileceği ümi
diyle, suç işlemeye teşvik eder. Bundan başka, 
demokrasinin ilk şartı, güvenlik içinde hür secim
dir. Seçim kampanyası esnasında işlenen suçla
rın affı, seçim güvenliğini de sarsar. Seçim gü
venliğinin sarsılması ise, seçim sonuçlarının va
tandaşlar arasında, güvenlik yönünden tartışıl
masına yol acar ki, doğuracağı sakıncalar ve ya
ratacağı zararlar toplum ve demokrasi için telâfi 
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•edilemiyecek kadar ağır olaibilir. Bu sebeplerle, 
zaman bakımından affın kapsamı 18 Eylül 1965 
olmalıdır. 

Yozgat Tokat 
Sadık Artukmaç Zihni Betil 

Tekirdağ İstanbul 
Hayri Mumcuoğlu Ekrem Özden 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Af Kanunu tasarısının bi

rinci maddesindeki tarihin 18 Eylül 1965 olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

28 . 7 . 1966 
Kontenjan Grupu adına : 

Âmil Artus Cevat Aç.ıkalm 
Hidayet Ay diner Ömer Ergün 

Sadi Koçaş Osman Koksal 
Lûtfi Akadlı Nadir Nadi 

Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün Ragıp Üner 
Adil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin acık oya arzını teklif ederiz. 

Elâzığ Ankara 
Salim Ilazerdağlı Hıfzı Oğuz Bekata 

Kırklareli Gaziantep 
Ahmet Naci Arı Zeki İslâm 

Yozgat Adana 
Sadık Artukmaç Mukadder Öztekin 

Tekirdağ Bursa 
Hayri Mumcuoğlu Saffet Ural 

Trabzon Malatya 
Ali Şakir Ağanoğlu Nüvit Yetkin 

Tokat Van 
Zihni Betil Ferid Melen 

İstanbul Tunceli 
Mebrure Aksoley Arslan Bora 

Samsun Ağrı 
Ziya İsıtan Salih Türkmen 

Hakkâri Hatay 
Necip Seyhan Enver Bahadırlı 

Erzincan Artvin 
Fehmi Baysoy Fehmi Alpaslan 

Erzurum Giresun 
Sakıp Hatunoğlu İhsan Topaloğlu 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde iki açık 
oy takriri vardır. Birinci takrir yürürlük müdde
tine mütedairdir. Birisi de kanunun madde ola
rak oylanmasına mütedairdir. Şu halde iki mev
zuda açık oylama yapacağız. Takrirleri muhale
fet derecelerine göre oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Koçaş tarafından verilen takrir maddenin 
tümünün değiştirilmesini ihtiva etmektedir. En 
aykırı olan bir takrirdir. Tekrar okutmak sure
tiyle oylarınıza sunacağım : 

(Sadi Koçaş'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrire komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANİ HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. Takriri, oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul 
buyurmıyanlar lütfen işaret etsinler... Sayın Ko
çaş tarafından verilmiş bulunan takrir 53 oya 
karşı 86 oyla reddedilmiştir. 

Maddenin fıkraları ile ilgili tadillerini takibe-
derek Sayın Suphi İvaraman tarafından verilmiş 
bulunan takriri tekrar okutuyoruz. 

(Suphi Karamanın 1 nci maddenin (C) fık
rasına kelimeler ilâvesi ile ilgili önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

GÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Teknik 
bir mesele olduğu için çok kısa bir mâruzâtım ola
cak. 

BAŞKAN — Özür diliyeceğim, oylamaya geç
tiğimiz için veremiyeceğim. Hükümet katılıyor 
mu efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor, takriri ojdarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hükü
metten bir sualim var. 

BAŞKAN — Oylama sırasındayız Sayın Ka
raman... Takriri kabul edenler lütfen işaret et
sinler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

«D» bendinin birinci maddeden çıkarılmasına 
mütedair iki takrir vardır efendim. İkisini de 
ayrı ayrı okutup oylarınıza arz edeceğim: 

(Tokat Üyesi Zihni Betil ile Sinop Üyesi Sup
hi Batur'uıı önergesi tekrar okundu.) 
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(İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın Özden, Sayın Batur ve 
Sayın Betil'in takrirlerine katılır mısınız, yoksa 
ayrı ayrı mı oylıyalım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Katılıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Betil ve Sa
yın Batur'mı takrirlerine katılmıştır. Bu sebeple 
her ikisini birden oylarınıza arz edeceğim, katıl
mış olmaları hasebiyle. Komisyon katılıyor mu 
(D) fıkrasının çıkması hususuna?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSHET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Efendim Hükümet tasarısında 
yok. Umumi Heyetin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Umumi Heyetin takdirine bı
rakıyorsunuz. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler lütfen işaret etsinler... 
Sayın Betil ve Sayın Batur tarafından verilen 
ve Sayın Özden'in de katıldığı takrir 67 oya kar
şılık 82 oyla reddedilmiştir. 

Saym O'Kan, Sayın Yurdakuler, Sayın Özka-
^ a tarafından verilmiş takrir, Sayın Artukmaç, 
Sayın Betil, Sayın Mumcuoğlu ve Saym Özden 
taraflarından verilmiş takrirle Kontenjan Gru-
punun tümü tarafından verilmiş bulunan takrir
ler esas itibariyle kanunun yürürlüğe girdiği anı 
affın başlangıç tarihini tesbit etmek içindir. Hep
si aynı mahiyettedir. Bu sebeple bu takrirleri açık 
oya arz edeceğiz. Tarkirleri kabul edenler be
yaz, kabul etmiyenler kırmızı, müstenkifler yeşil 
oy vereceklerdir. Kürsüye sepetler konsun. Tek
rar arz ediyorum. Verilmiş bulunan 3 takriri oya 
koyuyorum. 18 Eylül 1965 tarihini kabul buyu
ranlar beyaz, kabul etmiyenler kırmızı, müsten
kifler yeşil oy verecekler. Oy verme muamelesine 
Saym Enver Kök'ten başlanacaktır. Oylar zarf 
içine konarak atılacaktır. Vazifeliler zarf dağıt
sın efendim. Vazifeliler mühürlü kâğıt dağıtsın 
bâzı saym üyelerin, saym senatörlerin basılı oy 
puslası olmıyabilir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saym Baş
kan her iki açık oylamayı birden mi yapıyoruz? 

BAŞKAN — Hayır, üç takririn birden açık 
oylamasını yapıyoruz. Takrirlerin neticesi istihsal 

edildikten sonra maddenin açık oylaması ayrıca 
yapılacaktır. 

(Enver Kök'ten başlanarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan Sayın Üye?. 

(Var, var sesleri.) 
Oyunu kullanmıyan Saym Üye?.. Yok. Oy ver

me muamelesi bitmiştir. 
Saym O'Kan, Saym Yurdakuler, Saym Öz-

kaya, Saym Artukmaç, Saym Betil, Saym Mum
cuoğlu, Saym Özden ve Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjan Grupu adına verilmiş bulunan takrirlerin 
açık oylama sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 
160 saym üye katılmış, kabul 76, ret 85. Üç tane 
tadil takriri açık oylama sonunda reddedilmiştir. 
Verilmiş bulunan 2 rıci açık oylama takriri gere
ğince maddenin Komisyondan gelen şeklini açık 
oylarınıza arz edeceğim. Zarflar dağıtılsın. Birin
ci maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddenin açık oylaması yapıla

caktır. Maddeyi kabul edenler beyaz, reddeden
ler kırmızı oy vereceklerdir. Saym Kök'ten iti
baren oy verme muamelesine başlıyoruz, efendim. 

(Enver Kök'ten başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan saym üye 
var mı?.. (Var sesleri.) 

Oyunu kullanmıyan saym üye... Yok. Oy ver
me muamelesi bitmiştir. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tasarısının birinci maddesinin açık oylama sonu
cunu arz ediyorum. Oylamaya 149 saym üye ka
tılmış, 86 kabul, 62 ret, 1 çekinser oy kullanılmış
tır. Salt çoğunluk sağlanmış, madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 3116, 5653 ve 6831 sayılı Or
man kanunlarında yazılı suçlar ayrık olmak üze
re, suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olanlar 
tarafından işlenen bilûmum suçlar hakkında bu 
kanunun birinci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen?.. Saym Betil?.. Yok. 

Madde üzerinde başka görüşme istiyen saym 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezaların 
affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (ı) 
bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm veya müebbet 
ağır hapis cezalarını müstelzim suçlardan dolayı, 
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muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm 
edilmiş bulunanlar, (Aynı maddenin diğer bend-
lerinde gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere) 
adı geçen kanunun 1 nci maddesinin (C) bendi 
hükmünden faydalanırlar. Ve bu kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince de, bakiye cezalarından ikişer 
senesi indirilir. 

BAŞKAN — Sayın Betil, 3 ncü madde üze
rinde yazılı ögrüşme teklifinde bulunmuştunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — İkinci madde üze
rinde istemiştim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oyladık, efendim. 
Sizi aradık, yoktunuz. 3 ncü maddede de vardı 
arzunuz. Görüşmiyecek misiniz? Buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım; üçüncü madde, 218 sayılı Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun üçün
cü maddesinin (1) bendi ile aftan hariç bıra
kılmış ölüm veya müebbet ağır hapis ceza
larını müstelzim suçlardan dolayı, muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş 
bulunanların, birinci maddenin (C) bendi 
hükmünden faydalanacaklarını zikretmektedir. 
Ayrıçtı bu kanunum altıncı maddesi gere
ğince Anayasa ve Adalet Komisyonunun ka
bulüne göre bu madde 5 nci madde olmuş
tur, bakiye cezalarından ikişer sene indirilece
ğini zikretmektedir. Daha önceki af kanu
nundan faydalanmış bulunan kimselerin ba
kiye hürriyeti bağlayıcı cezalarından daha iki 
yıl indirilmesi kanun önünde eşitlik prensi
bine aykırıdır. 218 sayılı Kanunun şümu
lüne girmiyen, yahut 218 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girişimden sonra suç işlemiş bulu
nan kimseler ancak bugün görüşülmekte olan 
tasarı kapsamına göre hürriyeti bağlayıcı ce
zalarının ancak beş yıla kadarı özel af yolu 
ile affedilmiş olacaktır. Halbuki bu suçları 
daha önce işlemiş bulunanlar 218 sayılı Kanunla 
cezalarının beş yıl tenzil edilmesinden fay
dalandıkları gibi, ayrıca bu kanunla daha iki 
yılın tenzil edilmesi gibi bir faydaya maz-
har kılınmaktadırlar. Âdi suçların affında 
ölçü, aftan faydalanacak suçluların menfaati 
değil, kamu faydasıdır. Affa taraftar olan hu
kukçular ceza şiddetli ise şiddetli cezanın tah
fifi için af yetkisinin kullanılmasını kabul 
etmezler, uygun bulmazlar. Esasen ceza huku
kunun temel prensiplerine göre suçla ceza 

arasında âdil ölçü bulmak lâzımdır. Yine 
ceza hukukunun temel prensiplerine göre ce
zanın muhakkak olması ve teşmil edilebil
mesi lâzım. Binaenaleyh, hükümlülere tatbik 
edilmiş bulunan ceza fazla ise af yetkisine 
sahip yasama organına düşen görev af yet
kisini kullanmak değildir. O nevi suçlarla o 
suçların karşısında bulunan cezaların âdil öl
çüye dayanmadığı nazara alınmak suretiyle 
cezanın nevini değiştirmek veya miktarım 
azaltmak, Ceza Kanununda değişiklik yapmak
tır. Sırf merhamet hissi ile, yersiz bir mer
hamet hissi ile, sırf atıfet düşüncesiyle âdi suç
larda genel ve özel af yoluna gitmek ise, 
cezanın muhakkak oluşu prensibine aykırı 
olduğu gibi suç işleme temayülünde olan za
yıf iradeli kimseleri suç işlemeye teşvik edici 
bir âmil olur. Bu itibarla 218 sayılı Af 
Kanunundan faydalanmış olanların ayrıca 
bu kanundan da faydalandırılmak suretiyle 
hürriyeti bağlayıcı cezalarından daha iki yıl
lık müddetin affedilmesi arz etmiş bulun
duğum bu prensiplere, ceza hukukunun temel 
esaslarına aykırı düşmektedir. Madde yersiz 
bir merhametin, yersiz bir düşünüşüm şevki 
ile getirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını bir önerge 
ile teklif etmiş bulunuyorum. İltifat etmenizi 
istirahm ederim. 

BAŞKAN — Sayım Adalı, üçüncü madde 
üzerinde görüşmek üzere buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben
deniz Sayın Zihni Betil Beyin fikrine işti
rak edemiyorum. Zaten kendileri 3 ncü mad
de üzerimde söz almış olmalarına rağmen 6 ncı 
madde hakkında konuştular. Zira 218 sayılı 
Kanunla affedilenler, 218 sayılı Kanundan 
istifade edenlerin bakiye cezalarından ikişer 
yıl indirilmesi 6 mcı maddede zikredilmiştir. 
Üçüncü madde tasarının en âdil hükümle
rinden birisidir muhterem arkadaşlarım. Üçün
cü madde diyor ki : «218 sayılı Bâzı suç ve 
cezalarnı affı hakkındaki Kanunun 3 mcü 
maddesinin (1) bendi ile aftan hariç bırakı
lan ölüm veya müebbet ağır hapis cezala
rını müstelzim suçlardan dolayı, muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edil
miş bulunamlar, (Aynı maddenin diğer bend-
lerinde gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere) 
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Şöyle oldu muhterem arkadaşlarım; kısaca 
arz edeyim. 218 sayılı Kanun çıktığı zaman 
218 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (I) 
bendi ölüm ve müebbet ağır hapis cezala
rını müştekim olanları af kanunu şümulü ha
ricinde bıraktı. Bu kanun çıktığı zaman dâ
vaları neticelenmemiş ve fakat mahkemelere 
idam ve müebbet hapis cezalariyle seyk edil
miş olanlar, kararnameleri ve iddianameleri 
bu fıkramın hükmüne girenler af haricinde 
bırakıldılar. Ama mahkeme neticesinde 15 sene, 10 
sene 20 sene, muvakkat hürriyeti bağlayıcı ce
zalara çarpıldılar. Ama af haricinde bırakıl
dılar. Bu madde geçen af kanununda mağ
dur olmuş olan mahkûmların bu mağduriye
tini telâfi etmek için getirilmiştir. Hakika
ten tasarıda çok âdil ve çok yerinde bir hü-
kümdüı. 6 ncı madde geldiği zaman Zihni 
Betil Beyin mütalâası Muhterem Heyetiniz ta
rafından görüşülecektir. Ama 3 ncü maddede 
Zihni Betil Beyefendinin söylediği hükümler 
yoktur. Kendileri her halde son fıkradan do
layı karıştırdılar. Bu madde ile geçen af 
kanununda iki mahkûm farzediniz, yaııyana. 
ikisi de 15 er seneye mahkûm olduğu için 
af kanunundan istifade etti, öteki af kanu
nunda iddianame müebbet hapis talebi olduğu 
için binnetice o da 15 seneye mahkûm ol
duğu halde 218 sayılı Kanundan istifade et
medi. Bu kanun geçmiş olan bu mağduri
yeti telâfi edecektir. Bu bakımdan aynen ka
bulünü istirham eclivorum. Hürmetlerimle. 

ZİHNÎ BETlL (Tokat) 
Sayın Başkan. 

Söz istiyorum 

BAŞKAN — 10 dakikalık müddetle tah-
didediîmiştir. 10 dakikalık müddetiniz dol
muştur. İkinci bir söz verilmesi ikinci bir defa 
daha konuşmak hakkı tanımak demektir. Bu 
da müddeti uzatır. Madde üzerinde konuşmak 
istiyen başka sayın üye yok. Bir takrir var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Tokat 

Zihni Betil 

ZlHNÎ BETİL (Tokat) 
yurun izah edeyim. 

Müsaade bu-

BAŞKAN — Efendim, bir sayın üye için 
10 dakalık konuşma tahdidi vardır. Sayın 
Betil 9 dakika konuşmuştur. 

Maddenin tayyı hakkındaki teklife Hükü
met ve komisyon katılmıyor. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Üçüncü maddenin çıka
rılması Sayın Zihni BetiPin takriri ile isten
miştir. Takriri kabul edenler, lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir, efendim. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Üçüncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs olaylarından 
dolayı : 

a) ölüm veya müebbet ağır hapse mah
kûm edilenlerin cezaları (20) sene muvak
kat ağır hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) 
er senesi affedilmiştir. 

c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve 
mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetle
rinin neticelerine de şâmil olmak üzere af-
f edilmişlerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden fay
dalananlar hakkında, bihakkın veya meş-
ruten tahliye tarihinden itibaren, bu mah
kûmiyetlerinin tabiî neticesi olan kanuni nıah-
curiyet halinde bulundurulmaya, memuri
yete alınmamaya veya muayyen bir meslek ve 
sanatım icrasının men'ine dair hükümlerle, ce
zaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin 9 ncu ve T. C. K. nun 173 
mcü maddesinin son fıkraları hükümleri uygu
lanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hük
mü saklıdır. 

Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilmiş olup da, bu madde hükmün
den faydalananların, meşruten tahliyelerinde 
dışarıda geçirecekleri 1/3 müddet af ile ya
pılacak indirimden evvelki esas ceza miktarı 
üzerinden yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almış sa
yın üyeleri arz ediyorum. Sayın Dikeçligil, Sa-
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yın Kalpaklıoğlu, Sayın Akça, Sayın Artuk-
maç, Sayın Bayhan, Sayın Yıldız, Sayın 
Alpaslan söz almış durumdadırlar. 

Sayın Dikeçligil, 4 ncü madde üzerinde söz 
almışsınız, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, bu. madde üzerinde söz aldım, 
sebebine gelince; eskiyi hatırlıyalum. Türkiye'
de bir 22 Şubat olayları oldu ve o zamanın ik
tidarı tuttu, hangi mülâhazaya dayanarak bil
miyorum, affetti. Arkasından geldi 21 Mayıs 
olayları ve o zamanın iktidarı şiddetle bu ihti
lâl taraftarlarını cezalandırmaya gitti ve biz o 
zaman kürsüye çıktık ve bir siyasıi şahıs olarak 
burada vicdani kanaatlerimizi söyledik. Memle
ketin bugün olduğu gibi o gün de huzura ih
tiyacı vardı. Bütün nedenleri, istifhamları Tür
kiye'nin içemsinden kaldırıp, bu memleketin 
çocuklarını birbiriyle kucaklaştırmak ve ihti
lâfları halletmek Türkiye'nin yükselmesi için 
başta gelen şartlardan birisidir ve öyle idi. 
Eğer bir hâdise zuhur ediyorsa bu hâdisenin 
nedenleri ortadan kaldırılmadığı takdirde bir 
şey yapılamıya cağına ben de o zaman kaani 
idim ve Türkiye'nin çocuklarının birbirlerini 
candan sevmelerini şiddetle müdafaa ettim. 
Şimdi arkadaşlarımız bizîim o zamanki şiddet
le müdafaa ettiğimiz fikirlere geliyorlar. Bura
daki şu kanaatte bulunan arkadaşlarımız bunun 
şiddetle aleyhinde bulunmuş oldukları halde, 
idamını, şunu bunu istedikleri halde, o zaman 
fikrini açıkça beyan eden, Türkiye'de huzurun 
gelmesi için 22 Şubat olaylarını değerlendirip 
öylece bıraktıktan sonra, 21 Mayıs olayları olur 
dedikten sonra elbette iki siyasi suçluyu tefrik 
ettikten sonra, bu tefrikin bir taraftan doğru 
olmıyacağı da elbette doğru idi. Şimdi demek 
ki, hükümetler ve siyasiler o zaman bir fikir
de musırsa ondan sonra gelen zamanlarda da 
bu fikri müdafaa etmelidirler. Zaman gelip 
geçtikten sonra baksalar ki, şimdi bu dosyalara 
ve tutanaklara ve tarihin huzurunda deseler ki, 
ey Dikeçligil sen o zaman çıktın, o zaman sen 
huzur şartları şunlardır dedin, bunlardır de
din ve insanların mutlaka Türkiye'de birbirini 
sevmesi ve tarih boyunca birbirini sevdiğimiz 
vakit yükselebildiğimizi söyledin. Vakta ki 
memleketin çocukları olarak birbirine düştü, 
sen o zaman büyük imparatorluğuna ve tari
hine bakacak olursan nelerini kaybettin ve bu 

kaybediş sana neye malûldü? Bütün bunları ha
tırladım. Şimdi halihazırda benim kanaatim şu 
merkezde: Hükümetin fikri öyle, grupumun 
fikri de öyle. Yalnız o zaman benim grupum 
karar almıştı. Bizi, o gün arkadaşlarımızla bu 
fikirleri müdafaa ettik, Şöyle bir karar aldık, 
açık oya konsun dedik. Şimdi görülüyor ki, iç
timai rabıtaları kurmak ve Türkiye'de sulhu, 
huzuru temin etmek, bütün memleket çocukla
rını birbirine bağlamak, yandan gelen tesirler
le hâdiselerin üzerine ışık tutmak bizim boynu
muza borç oluyor ve bâzı arkadaşlarımız haki
katleri burada söylediğimiz vakit bâzı mesele
ler şuradan geliyor, buradan geliyor dediğimiz 
vakit ve bizatihi kendi kendimize düşüp de 
diğer dış kuvvetleri görmeme hastalığına tu
tulduğumuzu söylediğimiz vakit, elbette olmu
yor. Şimdi farz edelim ordunun bir disiplini 
var, doğrudur. Bugün arkadaşlar orduda disip
lin, dünyanın her yerinde disiplin sevgiye müs
tenittir. Hepiniz askerlik yaptınız. Ben de 24,5 
ay yedeksubaylık yaptım. Zoraki bir disiplin 
sevgiye müstenidolmuyor, hattâ harl» zuıhur et
tiği zaman kumandanın emrini dinlemiyor ha
zan. Eğer kumandan âdil ise, âdil bir insansa 
er de onun yolunda ölüyor, cidden onunla bir
likte çarpışıyor. Şu halde şöyle bir mülâhazayı 
kanaatimce düşünmeliyiz. Acaba bunlar da af-
i'cdiJsc, ordunun disiplinini sarsar mı? Benim 
kanaatime göre sarsmaz. Grupumuzda da rey 
kullanacağım. Sebebine gelince, büyüklerinin 
kendini affettiği gün olur. Bir misal vereyim 
ve bu tarihî bir misaldir. O arkadaşlarımız da 
belki utanabilir. Hazreti Ali, biriyle teke tek 
haribediyor, alıyor adamı altına, öldürecek. 
Adam yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali onu, yü
züne tükürdüğü anda bırakıyor. Adam, «Niçin 
beni öldürmedin?» dediğinde cevabı şu oluyor: 
«Ben seni Allah için öldürecektim. Fakat sen 
şimdi yüzüme tükürdün ve dolayısiyle şimdi 
öldürürsem nefsime kapılarak öldürmüş olaca
ğını. Onun için bıraktım.» Şimdi böyle yan te
sirlerle infiallere kapılan genç insanlar bir ih
tilâl yapmışsa ve bir ihtilâle doğru gitmişse ve 
baba şefkatiyle bütün onları kucaklayan biz si
yasiler, affın içerisine girdiğimiz vakit, tahmin 
ediyorum ki, onlar nedamet getirecektir ve bu 
olmadığı takdirde Hükümetten istirham ede
ceğim, bugün için vaziyet böyle, ama biz baba 
şefkatiyle hareket edersek, kademeler de baba 
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şefkatiyle hareket ederlerse, bu siyasi afta de
ğil belki, fakat aradan zaman geçtikten sonra 
böyle bir af düşünülebilir, demesi de yerinde 
olurdu. Çünkü cidden Türkiye'nin arkadaşlar 
'birbirini sevmeye ihtiyacı vardır. Fikirlerin 
çarpışmasından çok büyük iyilik doğar. Fakat 
bakıyorsunuz Senatoda o da alevlenmeye baş
ladı. Halbuki olgunlar Meclisidir bu. Bir arka
daşımız bir şey konuşurken mutlaka onun bir 
art fikri yoktur. Onun da kendine göre bir bil
diği vardır, hâdiseleri tetkik etmiştir. Eğer he
pimiz bizim bildiğimiz doğrudur dersek, o za
man demokrasi nizamının Türkiye'de yerleşme
si ve dolayısiyle demokrasi olamaz. Şimdi eğer 
- a rzu ederdim, tahmin ederdim - böyle bir umu
milik (içinde mütalâa edilse ve düşünülseydi, çe
kişmelerin hiçbirisi burada olmıyacaktı ve ol
mazdı. Ben Adliye Vekilinin cidden basiretine 
ve iyi düşüncesine kaaniim ve ben bıir insanın 
hakkında kolay kolay hüküm vermem iyi veya 
kötü diye. Sayın Bakan tabiî bir Devlet adamı
dır, Hükümetin organıdır. Bugün olmasa dahi 
ilerisinde derinlemesine düşünüp Türkiye'de 
ordunun içerisinden ihtilâfı kaldırmak - yok 
ama - ve bütün sevgiyi, saygıyı Türkiye'de ar
tık her şey bitmiştir dedirtmek bakımından bu 
(gençlerin de affını ileride düşünmeli. Arkadaş
larım, şunu arz ederim ki, ben şahsan, kanaa
timce, siyasi görüşüme göre, bir gün şu kürsü
ye bir arkadaşımın çıkıp da tutanakları çıka
rıp, «ISen şöyle söylemiştin, buıgün şöyle söylü
yorsun» demesine fırsat veren bir insan deği
lim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil müddetiniz 
bitmiştir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu ba
kımdan bu madde üzerinde söız aldım ve fikri
mi beyan ettim. Elbette, grupumun düşüncesi
ne iltihak edilebilinir. Yalnız ben, Türkiye'nin 
gerçeklerini ve bu gerçekleri dolayısiyle, sev
ginin olması dolayısiyle, bir sulhe gitmek dola
yısiyle bunun etraflı olarak düşünülmesini çok 
istirham ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, 4 ncü maddenin kapsa
mına giren ve 20 - 21 Mayıs olayları sanıkları 
diye adlandırılan kişilerin affına mütedair bu 
maddenin her nedense muhalefet ve onunla bir
likte tabiî senatörler ve Kontenjan G-rupu, ik

t ifamı getirmiş olduğu bu kanunun karşısında 
olduklarını muhtelif vesilelerle ve muhtelif 
cepheden günlerden beri tenkid etmektedirler. 

Kendilerine göre şüphesiz ki, haklı olduk-
ku-mı zannettikleri için bütün güçleriyle bu 
maddenin karşısında olduklarını ifade ettiler. 
Yani, tavzih edeyim - itirazlar yükseliyor, - az 
görüyorlar. (« Anlıyabildin» sesleri.) Takdirini
ze teşekkür ederim. Az görüyorlar, iktidar in-
safsızmış. Soruyorum arkadaşlar; maddenin ba
sından sonuna kadar okuyunuz dikkat ediniz. 
İnsafsızlık mı, yoksa insafın ta ötesine gitmek 
nvi vardır1? Ne yapmışız, 27 Mayısçılarla müte
madiyen bu mukayese ediliyor. Soruyorum, 27 
Mayısta Yassıada'ya gidip de mahkûm olanlara 
bir ve ikinci seferinde affa tabi olmalarına şu 
imtiyazlar tanındı mı? Bakın bunlar memur 
olayorlar. Okuyunuz (a) fıkrasını memur olu
yorlar ve 15 seneye kadar mahkûm olanlar da
ha ilk defa affa tabi tutulan şu kanunla der
hal çıkacaklar ve memuriyete girecekler. Yal
nız askerliğin icabı, disipline uygun olmadığı 
için asker olamıyacaklardır. Ama bizim arka
daşlar geliyorlar, «27 Mayıstan sonra Yassıada'-
< £ mahkûm olanlar müsteşar mı olacaklar?» di
ye bağırıyorlar. Biz bunlara bağırmıyoruz. İs
terseniz ve lâyıksa müsteşar da olsun, gelin ba
kın. Buna karşı ne kadar toleranslı benim par
tim. («Allah bağışlasın» sesleri.) 

Sonra arkadaşlarım, daha ileri (gideyim, 
dikkat edin alelade suçlar için bu kanun esası 
beş sene olarak koymuş, Hükümetim getirmiş 
beş sene demiş. Fakat muhalefet zorladı. 8 se
ne, 10 sene, 15 sene olacak, dedi. Bunda bir 
keramet vardır, dedik, haydi bu kadar ısrar 
ediyorsunuz, 8 olsun. Bakıyorum bu da kâfi 
görülmüyor. 18 sene olsun, 20 sene olsun, 
müeibbete kadar çıksın. Ama, bu kürsüde, bir 
Celâl Bayar'm, Reisicumhurluk yapmış bir ki
şinin, koskoca bir Reisicumhur tarafından şu 
kanunun dışında affedilmesine dahi karşı ge
lecek kadar hızını alamıyan arkadaşlar var. 
Ne olacak? Celâl Bayar ölse ne olacak, yaşa-
sa ne olacak? Bitmiş, fonksiyonunu ifa etmiş. 
Artık tarih olmuştur. Bırakalım, ben Celâl 
Bayar'a küçük desem de küçük değil, büyük 
desem de büyük değil. Benim sözümle ne kü
çülür, ne de büyür. Şahsiyeti ile ve hâdiselerle 
o tarihe mal 'olmuştur, tarihi kapatmış devret
mişiz. Yarın onun hakkında ne yazacak onu 
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ben bilemem arkadaşlar. Sayın Yıldız geliyor, 
tâbirine bakın arkadaşlar, Celâl Bayar için 
ne diyor : «Hiyanet cephesinin başkumandanı.» 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, dördüncü 
maddeyi müzakere ediyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Evet efendim, içindeyim. Sayın Yıldız «Hiya
net cephesinin başkumandanı» diyor. Velevki 
kaJbul edelim, öyle okun. Asla kabul etmiyo
rum, yanlış anlaşılmasın. Velevki öyle. Bunu 
söylemekle şu Heyeti Aliyenizde ve yükünü 
omuzlarımıza aldığımız memleket idaresinde 
kazancımız ne olacak? Düşünüyorum, varsa 
eğer ikna edin, biz de sizinle beraber olalım 
arkadaşlar. Yaşlanmış bir insandır, bitmiştir, 
gitmiş köşesinde oturuyor artılk. Şurada ileri 
geri onun hakkında söylemekle biz bir ş<ey 
kazanırız zannetmiyorum. Hattâ ölenlere de 
bazan dil uzatıyoruz. Ölmüştür, îslâmiyette, 
Müslümanlıkta biz Türklerin anane ve âdetin
de ölenler hakkında iyi sözler söylenir, iyiyle 
yadedilir, kapatılır, kötü kişi olsa dahi. Ama, 
geliyor 27 Mayıs oldu mu, hemen arkasından 
bir allerjimiz yükseliyor. Bir tarih olmuştur, 
27 Mayıs. Ben 27 Mayısa karşı gelsem ne ola
cak, gelmesem ne olacak, 27 Mayısı tasvibet-
sem ne olacak, etmesem ne olacak. Olmuş bir 
vakıa, bitmiş. Gücüm yetmez ki geri getirme
ye. 27 Mayıstan evvelki güne dönmeye benim 
veya sizin gücünüz yeter mi? 27 Mayısı yapan
ların da gücü yetmez. Benim de gücüm yet
mez. Olmuş bir vakıa. Ama üzerinde duruyo
ruz, kurcalıyoruz. Benim istirhamım, bunun 
kurcalanmasından bir fayda çıkmaz. 

BAŞKAN — Maddeye gelmenizi rica edece
ğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Geliyorum, tamamen maddenin içindeyim. 15 
senelikler derhal çıkıyor. Ve bu hakikaten 
bir hususiyet taşıyor. Geriye 24 kişi kalıyor. 
Bunun da ikisi ölümden müebbede çevriliyor, 
22 sinin cezası da 20 seneye indiriliyor. Gö
rüyorsunuz ki iki kişinin üzerinde duruluyor. Di
ğer 20 senelikler de nihayet üç beş sene sonra çı
kacaklar. Bu kadar geniş bir tatbikata giden şu 
maddenin mütemadiyen tenkidinde ve iktida
rın 27 Mayıs suçlularına verdiği hakkı 21 Ma-
yısçılara vermiyor, demesini insafla mütalâa 
etmek mümkün değildir. Sonra, dün bir tabiî 

üye arkadaşım, ismini şu anda hatırlamıyorum, 
dediler ki ; «Mahkeme kararlarına toz koaıdur-
mıyalım, 27 Mayısta Yassıada'da kurulan mah
kemenin hâlâ kararını ve hâkimlerin şahısları
nı tenkid mi edersiniz gibi bir hava esiyor.» 
Ama öbür arkadaşımız çıkıyor, yine bir as
kerî mahkeme tarafından verilen - ki kendile
ri de askerdirler, bugün hâlâ bunlar ordunun 
içinde hâkimdir - efendim, kazara bu işler ya
pıldı, derler ve nerede ise hataen ceza verildi, 
gibi havanın içindeler. Neden? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Böyle 
'bir şey söylemedim, zabıtlara geçmesi için be
lirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bulunduğunuz 
yerden cevap vermemenizi ve müdahale etme
menizi rica ederim. Söz aldınız, cevap verirsi
niz, sıradasınız. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Taibiî Üye) — 65 nci 
maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Şimdi, Yassıada'da verilen mahkeme kararları 
karardır da, onun dışında falan veya filân 
için verilen kararlar karar değil midir? On
lara veren hâkimlere itibar vardır da, beriki 
kararı veren hâkimlere itibar yok mudur? 
(Ortadan gürültüler) Anlaşıyoruz, telâş etme
yin, görüyorsunuz ki birçok noktalarda an
laşmak mümkün. Fakat birazcık sizin fikrinizi© 
mugayir ıbir fikir ileri sürüldüğü zaman hep 
bir arada ayağa kalkıyorsunuz. Niye?.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bir daki
kanız kalmıştır, görüşlerinizi bağlamanızı ri
ca ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, bir sözle bağlıyorum. Yalnız, ta
biî senatörlerden rica ediyorum, sözlerimden 
heyecanlanmasınlar. Dikkat ediniz bağlıyorum. 
Biz mahkeme kararlarına o kadar hürmetka
rız ki, o kadar onlara toz kondurmayız ki, 
karar doğru veya eğri olsun. Mademki veril
miştir 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Karar 
doğrudur, eğri olamaz. 

BAŞKAN — ıSaym Karamam, yerinizden 
müdahale etmeyiniz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Belli olmaz. Ben hâkimlik yapmadım, hâkim-
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lik yapanlar bıımı benden daha iyi bilirler Ka
raman. «ıSizi buraya iten kuvvet böyle istiyor» 
sözünün söylenmesine rağmen biz Yassıada 
mahkemelerinin, Yüksek Adalet Divanının ka
rarlarının bugün münakaşasının ve müzakere
sinin memlekete fayda getireceği kanaatinde 
değiliz. Bunun niçin söylendiğini, nerede, kim 
tarafından söylendiğini sizler 'benden daha iyi 
>b iliyor sunuz. Ve bunun mânasını da benim ka
dar müdriksiniz. O halde görüyorsunuz ki ta
rihe geçmiş, «sizi buraya iten kuvvet böyle 
istiyor» sözüne rağmen, bu mahkemenin ka
rarlarının bugün münakaşasının memlekete 
fayda getireceğine kaani değiliz. Binaenaleyh 
muhterem arkadaşlarımdan istirham ederim, 
küçük harbiydiler, zavallı harbiydiler iğfal 
edilmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur gibi hissî 
davranmak suretiyle, esas olan memleketin âli 
menfaatlerinin karşısına silâhla çıkan, onun 
'başındaki kumandanı ve onun altındaki, 18 ya
şını çoktan bitirmiş, suçluluğu tam mânasiyle 
iktisaibetmiş ve bugünkü Ceza Kanunu karşı
sında tam cezaya ehliyet kesbetmiş insanlar 
hakkında fiilen mahkemenin veya falan mah
kemenin verdiği kararın münakaşa ve müza
keresine, sizin gösterdiğiniz hassasiyetten daha 
fazlasını biz gösteriyoruz. 

Merhamet meselesine gelince : 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, vaktiniz 
doldu, bağlayın. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. Bunun ötesinde 
Mr merhametin daha fazlasının memlekete fay
da değil, mazarrat getireceğine kaani olduğum 
için ve raz evvel sözlerimin başında bunlara 
tanınan 'hakların öbür mahkûmlara tanınan 
haklardan çok daha ötesine gitiği için, bu tasa
rının müdafaasını yapmak zaruretini kendim
de gördüm. Özür dilerim, beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederim. (A. P. sıraların
dan alışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akça. 
ORHAN AKÇA (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sevkill arkadaşlarım; 4 ncü maddenin mü
zakeresi sırasında bir hususun Yüce Senatoda 
tescilinde fayda mülâhaza ediyorum. Yüksek 
Adalet Divanı tarafından verilmiş olan karar
larla Mamak Mahkemesi tarafından verilmiş 
olan kararların derecei sıhhati aynıdır. Bi

naenaleyh, daha ileri gideyim. Birisinin de-
recattan geçmemiş olmasını diğerinin geçmiş 
olması muvacehesinde 21 Mayıs mahkûmları
nın daha az himayeye Jâylk olduğu hususunda
ki ıkonsepsiyona iştirak etmiyorum. Ancak ar
kadaşlar, bütün siyasilerin ittifak ettiği bir 
nokta vardır ki, o da, ordunun politikaya ka
rışmaması hususunda ittifak halindeyiz. Mef
humu muhalifinden de siyasilerin de ordunun 
iç 'bünyesine taallûk eden meselelere, tâbirimi 
mazur görün, burunlarını sokmalarım asla ka
bul etmiyoruz. 21 Mayıs olayları ordunun iç. 
bünyesinde meydana gelmiş olan bir olaydır. 
Ve hükümetler kanun kodifiyc ederken, kanun 
tedvin ederken bu kanunların alâkadar olduğu 
mevzuların aidol duğıı m e rcil e rin mütal âala rmı 
ve tandanslarını almak mecburiyetinde olduk
ları için, tasarıya müspet oy vermek hususun
da grupum ittifak etmiş vaziyettedir. Bunu 
biraz daha açacağım : 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Özgüneş ar
kadaşım bizim sandıktan çıktığımızı ve. kendi
sinin de namludan çıkdığım iddia etiler. 

MEHMET ÖZOÜNEŞ (Tabiî Üye) — G5 e 
göre söz istiyorum. Ben böyle bir şey söyleme
dim. 

ORHAN AKÇA (Devamla) — Beyefendi 
eğer 'bu şekilde konuşmadı iseniz ben sözümü 
geri alıyorum... 

Aziz arkadaşlarım; bana özgüneş arkada
şım 21 Mayıs olayları mahkûmlarının affını ta-
zammun eden 4 ncü maddenin daha şiimuİlen
diril meşini, bugün namluyu ellerinde bulundu
ran şahısların istediğinin teminatını verebilir
ler m i l . Ordunun iç bünyesinde meydana ge
len bir hareket de, ordu kendi temayülüne 
göre hareket etmek mecburiyetindedir. Nasıl 
biz siyasiler ordunun politikaya karışmasını 
arzu etmiyorsak, politikacıların da ordunun 
iç bünyesinde hâsıl olan bir duruma burnunu 
sokmalarına asla müsaade etmiyeceğiz. Bu 
itibarla ben Sayın Dinçerın bu hususu gizli 
dahi olsa ifade etmesinin huzuru içindeyim. 
Kanunlar tedvin edilirken birtakım millî mües
seselerin vatandaşları ve temayülleri nazarı iti
bara alınarak tasarısı hazırlanır. Hiçbir zaman 
bugün yegâne varlığımız olan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin kendi iç bünyesinde hâsıl olmuş 

1 olan bir vaziyetin tamamen lortadan kaldırıl-
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masını istemesinin teminatını burada kimse vere
mez arkadaşlar. Yoksa ben şahsan 21 Mayıs 
olayları mahkûmlarının affa mazhar olmasını, 
sıcak yuvalarına kavuşmalarını en az burada ta
sarı şümulünü az gören arkadaşlarım kadar is
tiyorum. Faikat, zaman bunu refore edecek
tir. Tasfiye edecektir. Dikeeligil arkadaşımı
zın dediği gibi, temennimiz çok kısa zamanda 
bu yaraların sarılması suretiyle memlekette 
hakiki kardeşliğin ve Özgüneş arkadaşımın de
diği gibi, sosyal bir barışın eşiğindeyiz. İnşal
lah bunda daha da i]eri gideceğiz. Tasarıyı 
bunun için tasvibetmcııizi hassaten rica eder, 
bütün arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh

terem arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine göre mahkûmiyetlerine ka
rar verilmiş yüksek malûmları olduğu üzere iki 
zümre vardır. Bunlardan birisi Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm olan kimselerdir. Diğer 
zümre ise 20 - 21 Mayıs olaylarına karışmış 
olan kimselerdir. Mahkûmiyetleri aynı mad
deye istinadetmekte olduğuna, göre, bunlar hak
kında yapılan af muamelesinin de eşitlik esası
na uygun olması lâzımdır. Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilen şahıslar bugün tama-
miyle hürriyetlerine kavuşmuş ve hattâ mes
leklerini icra eder hale gelmişlerdir. Buna mu
kabil aynı madde ile mahkûm olan kimselerin 
kademeli olarak: affa tabi tutulmaları ve şahsi 
hürriyetlerinin tahdidedilmiş olarak bıraikıl-
ması eşitliğe tamamiyle aykırılık arz eder. Bu 
bakımdan bu 4 ncü maddede bir değişiklik ya
pılması gerekir. Bug'ünkü gazetelerde okudu
ğum havadis doğru ise, Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen metnin, 5 nci maddesinin 
Adalet Partisi Grupunca aynen kabulüne ka
rar verileceğini yazmaktadır. Eğer bu hava
dis doğru ise ve tahakkuk ederse eşitsizlik 
daha da artacaktır. Bu balamdan da 20 ve 21 
Mayıs olaylarından mahkûm olan kimselerin 
lehine hareket edilmesi gerekmekte ve bu su
retle eşitliği sağlamak mecburiyetinde oklu
ğumuz da açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu ba
kımdan bendeniz 4 ncü madde hakkında şöyle 
bir teklifte bulunuyorum: 

«20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı 
mahkûm olanların şahsi hürriyetlerini tah-

dideden cezaları affedilmişlerdir» Bu suretle 
bu vatandaşlar hürriyetlerine kavuşmuş ola
caklardır ve arz ettiğim her iki cepheden de 
aynı madde ile mahkûm olan kimselerin sevi
yesine bir nebze ulaşmış olacaklardır. Önerge
mi takdim etmiş bulunuyorum. İltifat etmeni
zi arz ederim. 

Hürmetlerimle (C. H. P. sıralarında alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bayhan. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, biz tasarının 1 nci 
maddesinden sonuncu maddesine kadar muha
lif olduğumuzu ve bu tasarının bizıim görüşle
rimizi kapsamadığını komisyonda açıkladık. 
Biz her suçlu ve her suça Af Kanununun ay
nen tatbikini istiyoruz. Özellikle, siyasi ve 
fikrî suçluların da 'kanunun şümulüne alınma
sını istiyoruz. İktidar, Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı umdesine göre cezalanmış olanları 
ikiye ayırmaktadır. Tetkik edersek, bunlardan 
birincisi bizden olanlar, ikincisi de bizden ol-
mıyanlar. 27 Mayıstan sonra mahkûm olanla
rı yarınki 'makamlarına tâyin edecek kadar sa
rih bir taltife ta'bi tutarken aynı kanunun, ay
nı maddesi ile cezalanmış olan 21 Mayıscılarm 
canını taksitle alma'k için kademeli bir affa 
lâyık gören anamuhalefet, itikadara hücum ve
silesi olduğu için Mecliste 21 Mayıscıları savu
nur, ama komisyonda ekseriyette olmasına rağ
men 21 Mayıscıları itirazsız af dışı bırakır. Bü
yüklüğün ifadesi olan affın bu derece hissi 
emellere alet edilmesi affedilebilecek bir kusur 
olmasa gerek. Bu sebeple 146 ncı maddenin 
21 Mayıs suçlularına da aynen tatbikini rica 
ederim. Yerilen önergelerde imzam olduğu 
için ayrıca bir önerge vermiyorum. Hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tal)iî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; bu maddeyi gerçek
te çok insafla düşünımelk gerekir. Yargı or
ganlarının kararlarını kıyaslamak gibi bir hu
susun bu madde dolayısiyle yapılmasından 'biz 
de üzüntü duyarız. Hele bunu, Yassıada ile 
bilmem sununla, bununla kıyaslamakta hiçbir 
fayda da bulmayız. 

Bir sözü de düzeltmek isteriz; «Sizi buraya 
iten kuvvet» sözü, biliyorsunuz ki, kanunun 

— 527 — 



G. Senatosu B : 94 29 . 7 . 1966 0 : 2 

kapsamı üzerindeki tartışmadan çıktı. Yoksa, 
kararı böyle verin, cezayı böyle verin konu
sunda çıkmadı. «Niye kanunun kapsamı boy
ladır?» sorusuna karşı mahkeme başkanı; «Bu 
kanunu yapan, yani kanun yapıcı böyle iste
di» diyor. Onu sizin için de söylerler, bugün
kü Meclis için de söylenir, kanun koyucu böy
le idi. O günkü kanun koyucunun ibir vazife
si de onları oraya iten idi. Binaenaleyh mese
le, suçun derecesi, cezanın derecesi ile ilgili 
değil. O bakımdan, mahkemenin kararına göl
ge düşürür anlamda olan 'bu sözü düzeltmek is
tedim. 

Şimdi biz diyoruz ki, inanıyoruz ki, kanu
nun 'bu madesinde açık bir ^eşitsizlik ve adalet
sizlik var. Gerçekten, biraz daha değineceğim; 
bir tarafta aşırı merhamet var, fakat bir taraf
ta da katı bir yürek var gibi geliyor insana, 
maddeyi okuyunca. Atıfet, meriıamet duygusu, 
sanınım bu katılıkla merhamet arasında bir 
denge kurarak her ikisine de aynı ölçüde yö
nelmiş bulunmalıdır. Gerçekte biz Yassıada 
maihkûmlannm Devlet teşkilâtına oturmaması -
nı söylerken, bunlan bu gençlerle kıyaslamak
ta bir yersizlik var, 'haksızlık var. Evet, 
müsteşar, vali olacaklar diyoruz.. Buradakiler 
18 - 20 yaşında delikanlılardır, ne müsteşar 
olur, ne de vali olur. Sonra suç da tektir, be
lirli bir suçtur. Öbürlerinde türlü suçlar var
dır. Bütün bunları düşündüğümüz için böyle 
bir konu üzerinde durduk. Gerçekte biz hiç
bir surette - sonra da söyliyeceğim - 21 Ma-
yısçılarm hareketini tasvibetmiş değiliz. Ama 
onlar, insancıl duygulan yanlış kullanmışlar. 
Heyecanzededirler, olgunlukzededirler ve dışa-
nya fırlamışlar, ortamın da teşvikiyle suçlu ol
muşlardır. Cezalan elbette haklı olmuştur. 
Ama şimdi biz ordan döndük, işi affa getiri
yoruz. Affa getirdiğimiz zaman, konuyu o 
yönden değil, af müessesesini düşüneceğiz. 
18 - 20 yaşımdalkilere af geldiği zaman direni-
yoraz, halbuki bunlann yaşlarının iki katı, po
litika tecrübesi olan, uzun yıllar kusurlannı, 
suçlannı işlemekte ısrar etmiş olanlar mı aca
ba daha az affa lâyık, yoksa bir heyecanzede 
mi daha az affa lâyık? İnsafla düşünüldüğü 
zaman her halde böyle bir kimseyi, -kusurlu 
ama, ben demiyorum ki, kusursuzdur - daha 
çok affa lâyık görürüz. 

Şimdi buraya bir söz getirildi; evet niye 

bu sözü söylemişiz, niye Celâl Bayar'm affına 
itiraz ediyoruz. Bunu kıyaslamakta bir haksız
lık vardır. Elbette mahkeme kararını ben 
burada söyledim. Başkomutan demişim, hiya-
net demişim, mahkeme kaç defa idam karan 
vermiş, vatan hıyanetinden. Benimkisi bu lâfı 
tekrar etmekten ibarettir. Bu, başıyım diye 
bağırıyor sağda solda, cakalı lâflar söylüyor; 
arkasından; Hükümetten istirham ediyorum; 
Devlet otoritesini bile incitiyor, «istemem di
yor Anayasanın bu hükmünün bana uygulan
masını, ben af istemiyorum.» diyor. Bunu di
yor, raporu da kendisi almıyor, Hükümet alı
yor, onu af için çalışıyor, Cumhurbaşkanını ik
na ediyor. Öbür taraf, genç bir çocuk merha
met istiyor. Bu kıyaslamayı yaptığınız zaman, 
elinizi esas yüreğinizin üzerine koysanız, baş
ka bir yere koymasanız, o zaman mutlaka insan 
bu gençlere yönelmiş bir merhameti duyar o 
yürekte. Dedim ki, 'birisi tecrübeli, yaşlı in
sanlar, öbürü toy bir çocuk. E., merhamet ge
lince kimin tarafına gidelim 1. 

Sonra ortama geliyoruz: 27 Mayısın mah
kûm ettiği insanlann iktidan devraldığı orta
mı düşünün.. Bütün umutlar döndü, ben de al
kışladım. Bütün umutlar döndü, demokrasi 
gerçekleşecek diye.. Hiçbir gereci yokken bü
tün sistemi alabora etmiş, en sonunda hukuk
çularımız çok iyi bilir, bir deyimi tekrar ede
ceğim ; «Roma'daki Pratovas, maksiımusları 
yarattılar memlekette»1 bütün bunları, yargı ve 
yürütme yetkilerini bir adama verdiler, bir 
grupa verdiler, bu hale çevirdiler, plânlı bir 
şekilde. Öbürü ne yapmış? Öbürü, kendi mü
essesesinin vaktiyle karıştığı bir ihtilâl havası 
içinde depreşen ortam, olağanüstü tahrik edici.. 
Ben bu Mecliste o zaman büyük üzüntüler 
içinde yaşamış insanlardan birisi olarak bulu
nuyordum. Bu tahrikler içinde çocuk, baştan 
aldığı emir veyahut heyecan, akılsızlığı, ne 
derseniz deyin, sokağa atılmış. Bu, sokağa atıl
mış insan.. Savcı da diyor ki, mahkemede; 
- onu da biliyorsunuz - onlara karşı mahkeme
de iddia makamı da diyor k i ; ortamın, politik 
ortamın etkisini belirtiyor. Binaenaleyh, yaşı 
bu olan, durumu bu olan, ortamı bu olan in
sanları en azından eşit tutmak gerekir. Eşit 
tutmak dahi doğru değildir ama, eşit tutmak 
gerekir. İnsaf ve merhamet bunu gerektirir. 
Yaşı gençtir, destekleyicisi yoktur, Mecliste 
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teşkilâtı yoktur, memlekette teşkilâtı yoktur, 
hakkında merhamet hikâyeleri uyduracakları 
yoktur, bütün bunlar yoktur ama, vicdan ve 
Allah korkusu vardır. Bir af çıkarıyorsunuz, 
bunlar yoktur diye bu genci mutlaka orada bı
rakıyorsunuz. Bu bir öç olur, bu bir hınç olur. 
îşte hınç buna derler. Yoksa katı, kasıtlı, 
plânlı şekilde suç yapan insana af lâyık görül
dü, hattâ sonuçlarını lâyık görmemek değil, iş 
bundadır. 

Şimdi biraz daha insaflı bir düşünceye sevk 
etmek için arz edeyim; evet Hükümet seferber 
olmuş, baş bir suçluyu affettirmiş. Caka çeki
yor, nutuk çekiyor, ben de Güneylerde bir 
Cumhurbaşkanı gibi gezeceğim, diyor. Yarın 
da, aynı gün gazeteye bakıyorsunuz, 17 Tem
muz tarihli gazetede, demir parmaklığın arka
sında hayatının haharmı tüketmekte olan genç 
merhamet istiyor. Öbürü caka satıyor, Devle
te kafa tutuyor, otorite istemem diyor, af is
temem diyor. Nerden çıkmış bunlar ne arıyor 
sağda solda?.. Beriki, merhamet istiyor, benî 
affedin diyor. Ona bakıp da yaslanımyan GÖZ 
budaktır, ona bakıp da sızkmıyan yürek bir 
yüktür. Ben hepinizi, başta Adalet Partisi 
üyeleri olmak üzere bütününüzü, böyle organ
lar taşımaktan tenzih, ederim. İşte mesele bu 
noktadadır. Yoksa şu suçlu, şu âdi değil, esas 
nokta 'budur. 

Bize gelince nîye söylüyoruz! Arkadaşlarını, 
biz de onların karşısında 20 - 22 Şubat gecele
ri ilki güm - esas buhran biliyorsunuz 20 - 21 
geeesidir - esas ihtilâl o gecedir. 22 Şubat, ola
mamış bir şeyün sona kalmış kısmıdır. Esas o 
gecedir. İçinizde Bakan olan Sayın Topaloğlu 
bilir, o gece 'biz nerelerdeydik'?.. Görevimizde 
iken nerelerde idik? Hepimiz silâh başında 
idik. Biz de onlarla mücadele etik. Ve o ba
şarı olsaydı sizden evvel bizdik hedef. Neden?.. 
Mücadele ettik, hu rejim yaşasın diye. Ben 
onun o dâvasını benimsemiş değilim ki, öbürü
ne karşı da ayaklanmışım, buna karşı da.. Ama 
elimi vicdanıma koyduğum zaman diyorum ki, 
zaman geçtikten sonra hepsini 'affedelim. Ta
mam, fakat bunu hiçbir surette öbüründen aşa
ğı tutmıyalım. İşte arzu ettiğimiz, belirtmek 
istediğimiz görüş budur. 

Burada bir kısmı, belirtildi, üzerinde dur
mak istiyorum, çok önemli bir konudur. Ko
ridorlarda boyuna söyleniyor. Saym Bakan

dan memnunum; Meclise gölge, Hükümete göl
ge düşürmek istemiyen beyanını takdirle kar
şıladım. Ama kulislerde, efendim Sayın Tural 
böyle istiyormuş deniyor, ordu böyle istiyor
muş deniyor. Bu noktayı açıklığa kavuştur
mak gerekir. İkisini istemiyen istemez, ikisini 
istiyen ister, saygı duyarım. Eşitlik duygusu 
var, adalet duygusu var, buna bir şey diye
mem, bir görüştür. Ama ihtilâli yapan, ona 
sa'hilbim diyen Silâhlı Kuvvetlerin başı ve Si
lâhlı Kuvvetler, «Hayır, biz bu hareketin mah
kûm ettiklerinin affını istiyoruz ama, bağrı
mızda yetişen şu çiçeklerin mahvolmasını isti
yoruz» böyle merhametsiz komutan, böyle mer
hametsiz ordu yoktur Türkiye'de. Ben bu gö
rüşe katılmam.. Mensubolduğum müessesede 
böyle merhametsiz insan yoktur. Ama ikisini 
istemiye!bilir o ayrı bir şey, ikisini de istiyebi-
lir; o da ayrı bir görüş. Onun için ben Mec
lise gölge düşürmemek, hem de bu şekilde yan
lış 'bir kanıya varmamak İÇİTL özellikle istirham 
ediyorum, eşitlik olur, adalet olur. Sonra tek
rar ediyorum; insan yüzüne bakdığı zaıman 
her halde elinde bir yetki olsa ya gözyaşı ile 
onu affetmek ister, öbür taraf meydan okuyor, 
onu haddini bildirmezseniz hiç olmazsa bırak
tınız serbest, gezsin, ama onun hıncını öbürün
den almıyalım. Onun için insaf duygularınıza, 
merhamet duygularınıza, eşitlik ve adalet il
kesine sığınarak daha toy, daha tecrübesiz 
olan insanları da'ha önce affetmek gerekir iken, 
onlara hakları esirgeyen bir tutuma lütfen il
tifat etmeyin. Ben de, benden evvel (konuşan 
ankadaşlar gibi bunların affın kapsamına tümü 
ile alınmasını grupum adına rica eder, hepini
zi saygılarımla selâmlarım. (Soldan ve ortadan 
alkışlar) 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde altı sa
yın üye görüşmüştür, kifayeti müzakere takri
ri var. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — 65 nci 
madde mucibince; sözlerim zapta yanlış geç
miştir Bundan dolayı söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Öz-
güneş deyimi ile münhasıran Sayın Orhan Akça 
konuştular; «sandıktan ve namludan» 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söy
lemediğim bir söz bana izafe edilmiştir. Binaen
aleyh söz istiyorum. 

— 529 — 



C. Senatosu B : 94 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — 65 nci madde ile 
söz istiyorum. Kudret Bayhan konuşurken 
O. H. P. Anayasa ve Adalet Encümeninde üye
leri çoğunluğa sahiboldükları halde 4 ncü mad
denin bu şcikilde kabulüne ses çıkarmadılar de
di. Burayı açıklamak istiyorum, gerçek böyle 
değil. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Dire
niyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşıldığını mı kalbul ediyor
sunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hayır, 
bana söylemediğim söz izafe edilmiştir. 

BAŞKAN — Sözünüzü izah etmek istiyorsu
nuz, buyurun efendim. 

MEHMET DZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. 
iki arkadaşımız söylemediğim sözleri getirmek sü
ratiyle beni buraya çıkmaya mecbur ettiler. Ken
dilerine teşekkür ederim. Çünkü, vaktin on da
kikaya sıkıştırılması dolayısiyle belki sözlerimi
zin yanlış anlaşılmış olması karşısında bize tas
rih etmek imkânını verdiler. 

Evvelâ bir noktayı belirtelim arkadaşlar. Ben 
burada bir vesile ile söyledim. Ordu hayatı yalnız 
iki kelime ile izah edilebilir. Kumanda etmek ita
at etmek. Ordu hakkında, orduyla alâkalı mevzu
lar konuşulurken daima bunlara dikkat etmek lâ
zımdır. Acaba kumanda etmeyi zedeliyor mu, 
itaat etmeyi zedeliyor mu?... Biz burada 21 Ma-
yısçıların affı mevzuunda konuşurken daima or
du disiplinini göz önünde bulundurmuşuzdur. 
Hiçbir zaman, hiçbir hatip burada 21 Mayıstan 
dolayı kurulan mahkemenin vermiş olduğu ka
rarları münakaşa etmemiştir. Üzerine gölge düşü
rücü söz söylememiştir. Söylenen söz dışarda, 
'bunlar millete silâh çektikleri, milletin savunmak 
için kendilerine verdikleri silâhları millete karşı 
çevirdiler sözüne karşı ben dedim ki, bunlar ağır, 
tahrik karşısında .memleketin istikbali kötüye gi
diyor, yanlış kanaatiyle ve yanlış bir kaııaata va
rarak millet için silâha sarıldılar, bu kanaatimi 
'burada tekrar ediyorum. 

İkinci husus; ben iki ekstremi belirttim; bir 
taraf «ben sandıktan çıktım» diye her arzu etti
ğini yapmak sevdasına kapılırsa bâzıları da «ben 
de namludan çıktım» diyebilir. Ben demedim ki, 
Adalet Partisi sandıktan çıktı ise ben de namlu
dan çıktım. Ben politikaya silâhla atıldım, bu
nunla iftihar ederim. 
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Ama, ben demedim ki «siz sandıktan çıktınız, 
ben namludan çıktım» hayır, siz sandıktan çık
tım diye her istediğinizi yapmaya kalkışırsanız, 
bir gün birisi de çıkar, «ben de namludan çık
tım» der. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Betil Komisyon faaliyeti 

hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin komisyon 
üyelerine sataşıldığı iddiasında bulunulmuştur, 
buyurun. Yalnız kısa olmasını rica edeceğim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, çok Sayın Kudret Bayhan burada görü
şüre! rken, tasarının 4 ncü maddesi Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda görüşüldüğü sırada mu
halefet temsilcilerinin çoğunlukta bulunduğuna 
işaret etti ve yanlış hatırlamıyorsam, «anamu-
halel'et partisi de bu maddenin böylece kabul 
edilmesine karşı bir durum olmadı» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, kendileri Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun sayın ve değerli bir üye-
sidirler. Tasarının 1 ilâ 4 ncü maddeleri 21 Tem
muz 1986 Perşembe günü saat 14 - 19 a kadar 
süren zaman içerisinde görüşüldü ve Millet Mec
lisinden gelen şekliyle kabul edildi. O gün 15 
kişiden kurulu bulunan komisyonumuzda Ada
let Partisi Grupuna mensup yedi üyenin yedisi 
hazırdı. C. İL P. ne mensup dört üyenin dördü 
de hazırdı. Faat muhalefet temsilcilerinin adedi, 
C. İL P. 11 4 üyeyo ilaveten Sayın Âmil Art us 
ve Sezai Okan'la 6 kişiden ibaret bulunuyordu. 
Adalet Partili 7 üye komisyonda sahip bulundu
ğu çoğunluktan faydalanmak suretiyle ve Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen 4 maddeyi Mil
let Meclisi tarafından kabul edildiği şekilde oy-
ladı ve toplantı ertesi güne kaldı. Biz ertesi gün
kü toplantıda muhalefeti temsil eden bir gün ev
velki toplantıda hazır bulunan altı üye katılma
dık. Katılmayışımızın sebeplerini altımız bir 
araya gelerek tesbit ve basma açıkladık. 4 ncü 
madde ile ilgili olmak üzere 22 Temmuz tarihin
de 4 ü Halk Partili, birisi Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanından Sayın Âmil Artus, birisi de 
Tabiî Üye Sezai O'Kan olmak üzere tesbit ve 
basına tebliğ etmiş bulunduğumuz bu bildirinin 
4 ncü madde ile ilgili kısmını huzurunuzda tek
rarlamakla yetineceğim. Dedik ki, orada, «tasa
rının 20 - 21 Mayıs olaylarından hüküm giyen
lerle, Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkum 
edilenler hakkındaki hükümleri eşitlik prensibi
ne baştan aşağı aykırı düşmektedir. Ayrıca ta-
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sarının Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edilenler hakkındaki hükümlerini Anayasa
nın başlangıcı ile, 2 - 4 - 8 ve 12 nci maddelerin
deki espriyle bağdaştırmaya imkân yoktur» ko
misyona katılmayışının/m sebeplerinden birisi 
bu 4 ncü maddenin Millet Meclisinden geldiği 
gibi kabul edilmiş olmasıdır. Adalet Partili sa
yın 7 üyenin sahip bulundukları oy çoğunluğun
dan faydalanmak suretiyle bu şekilde kabul et
meleridir. Sayın Kudret Bayhan 21 Temmuz ta
rihli toplantıya mazeretleri sebebiyle gelemedi
ler. Öyle anlaşılıyor ki, aceleye geldi, tetkik de 
edemediler, bir yanlış bilginin tesiri altında söy
lediler. Kendileri gerçekte çok dikkatli ve ger
çeğini öğrenmediği bir hususu bir gerçekmiş 
gibi söylememekte çok itinalı bir arkadaşımızdır. 
Hatıralarda yanlış iz kalmasın, Yüksek Heyette 
yanlış bir intiba husule gelmesin, diye bu husu
su böylece tasrih ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Daha kaç 
kişi söz almıştır efendim, öğrenebilir miyiz? 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Savın Kara
man buyurun. Beyefendi dördüncü madde üze
rinde konuşan ve konuşmıyan sayın üyelerin 
isimlerini arz ediyorum. Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Sayın Kalpaklı oğlu, Sayın Akça, Sayın Artuk-
maç, Sayın Bayhan, Sayın Yıldız, Sayın Alpas
lan, Sayın Ersü, Sayın Karaman, Sayın Birand, 
Sayın Cizrelioğlu. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlar; tasarının eşitlik bakımından en sakat 
maddesi üzerinde bulunuyoruz. Ve bu maddenin 
arzu edilen şekilde diğer maddelerle eşitliği sağ
lanması halinde kamu vicdanında, meydana gele
cek rahatlık bundan sonraki Türk politika haya
tına geniş etki yapacaktır. Bu itibarla bu madde 
mutlak surette bütün senatörlerin konuşması, 
konuşmak ist iyen herkesin konuşması ile fikir
lerinin alınarak birbirini ikna ederek görüşül
mesi ve kifayeti müzakereler ile müzakerelerin 
kesilmemesi lâzımdır. Bunda memleket menfaati 
vardır. Bunda kamu vicdanını rahatlığa kavuş
turacak bir husus vardır. Parlömanter rejimler
de birbirimizi konuşarak ikna eedceğiz. Dikta
törlük rejimlerinde olduğu gibi meselelerimizi 
emir ve direktiflerle halledecek değiliz. Biz emi
niz ki, meseleler bütün vuzuhu ile ortaya kondu
ğu vakit, bunun karşısında gerçekten eminim, 
büyük çoğunluğu şefkat duyguları taşıyan bü-
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yük grupumuz ikna edilecek ve bunu düzeltece
ğiz. Tasarının bu madesindeki eşitsizlik düzeltil
diği takdirde Af Kanununun tümü ile Türk top
lumuna huzur getireceği kanaatindeyim. Bu iti
barla kifayetin reddini, konuşmalara devam edil
mesini saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde sayın altı 
üye konuşmuştur. 

FERİ D MELEN (Van) — Yalnız, iki lehte, 
iki aleyhte, iki üzerinde konuşmak lâzımdır. 

BAŞKAN — İM'endim, bu tasnifin takdiri 
İçtüzüğün 56 ncı maddesine göre Başkana aittir. 

Kifayeti müzakere takririni okuttum, aley
hinde görüşüldü. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Takririm var, 
izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Müsaade bu
yurun, İçtüzüğün bana verdiği hakkı geri ala
mazsınız. Zatıâliniz buna uymak zorundasınız. 
İçtüzük her üyeye önergesini izah sadedinde söz 
hakla vermiştir. Buna mâni olamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, sabahleyin, Savın Zih
ni Betil bu meesleyi ortaya koydular. Kürsüden 
ifade ettiler. Başkanlık olarak tutumumuzu arz 
ettik. Ve Umumi Heyet bunun üzerine kifayeti 
müzakereyi de kabul etti. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Vicdanınız 
rahat ise söz vermeyin efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, yani 
usul i hareket ediyoruz beyefendi. Önümde bu 
mevzu ile ilgili sekiz takrir vardır. Takrirlerin 
bâzıları da 10 imzalıdır. Kifayet takririni oyla-
1 arınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
işaret etsinler. Kabul etmiyenler lütfen işaret 
buyursunlar... 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kifayeti 
müzakere önergesi okunmadan oya kondu galiba. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin'e teşekkür ede
rim. Müsaadenizle kifayet önergesini okuyalım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 ncü madde üzerinde yapılan görüşmelerle 

madde açıklanmıştır. Müzakerenin yeterliğinin 
oya arzını teklif ve rica ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozca! ı 
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FERlD MELEN (Van) — Başkanım; oyla-
yamazsmız bu takriri. Çünkü içtüzüğe sarahaten 
aykırıdır. Demin arz ettim, dinlemediniz. Müsa
adenizle okuyayım. 

BAŞKAN — Lütfen yukarıyı okur musunuz 
efendim. Bu leh ve aleyhteyi kim tertibeder? 

FERÎD MELEN (Van) ~ İrtibatı yok onun. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Hükümet 

her hangi bir izahat verecekler mi? 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komis

yon bu hususta söz hakkını mahfuz tutuyorsa 
takriri ona göre okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Yok. 

BAŞKAN — Talepleri yok. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Yalnız 

bir dakika. Bizi, tuttuğunuz yolla Meclisi terk 
etmek suretiyle dışarı sevk ederseniz, bunun me
suliyeti Başkanlığa aittir. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir sebep ya
ratmak bahis konusu ise bir diyeceğim yok. Bir 
dakika, bendeniz maddeyi bir daha okuyayım, 
fıkrayı değil de, tamamını. «Genel Kurul ister
se, görüşülen işlerin, lehinde aleyhinde, üzerinde 
konuşmak istiyenlere, sıra ile söz verilmesine ka
rar verebilir.» Bu şekilde bir takrir yoktur. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Bir dakika 
efendim, sükûneti muhafaza edin arz edeceğim 
efendim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, hangi usul, 
öğrenelim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Konuştu
ğumuz usul hakkında, tutumunuz hakkında. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında. Efendim, 
bir mesele var. Belki de bir mesele ihdas edil
mek istenmektedir. Bu sebeple maddeyi okuyup 
Yüksek Heyete sunup zapta da geçireceğim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Usulsüzlük ya
pıyorsunuz.... 

BAŞKAN — Sayın Batur çok rica ederim. 
«Genel Kurul isterse, görüşülen işlerin lehinde, 
aleyhinde, üzerinde konuşmak istiyenlere sıra ile 
söz verilmesine karar verebilir.» Heyeti Umumi-
yenin bir karar verilebilmesi için bir teklif bu
raya verilseydi, bu teklif yüksek oylarınıza arz 
edilerek bir karar istihsal ederdim. Böyle yapıl
madı. Bundan evvel 1 nci maddeyi okuttum. Ve 

madde üzerine 10 kişi konuştu. Bu gerekçeyi bi
rinci maddede ortaya attınız mı? (A. P. sıraların
dan «bravo Başkan» sesleri) 1 nci maddede 11 kişi 
konuştu. Evet karar verebilir, ama böyle bir talep 

vâki olmadı ve kararımız da yok. «Bir kanunun gö
rüşülmesine başlanmadan evvel söz için adını kay-
dettirenlerin sayısı altıyı geçerse Başkan bu usulü 
kendiliğinden uygular» diyor. Başlamadan ön
ce diyor. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Rica 
ederim Sayın Özden. 

Bir dakika efendim, başlanmadan önce mün
hasıran söz alan arkadaşlar Hüsnü Dikeçligil, Hü
seyin Kalpaklıoğlu, Orhan Akça'dır. Bilâhara 
Sadık Artukmaç yazı ile, maddeye geçtikten 
sonra, Sayın Kudret Bayhan, Sayın Ahmet Yıl
dız, Sayın Fehmi Alpaslan, Sayın Vehbi Ersü, 
Sayın Suphi Karaman, Sayın İzzet Birand, Sayın 
Sâlahattin Cizrelioğlu bilâhara söz almışlardır. 
4 ncü maddenin müzakeresine başladığımızda 
6 üye bu listede söz almış değildi. (Devam de
vam sesleri) Kifayeti müzakere takririni komis
yon ve Hükümet söz istemediği cihetle oylarınıza 
arz ediyorum.... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan usulünüz hakkında söz istiyorum. Usul
süzlük yapıyorsunuz, içtüzüğe aykırı hareket 
ediyorsunuz, Sayın Başkan, söz verin. Son fık
rayı okumuyorsunuz. Lehte, aleyhte, konuşulma
dan ve Hükümet konuşmadan oya koyamazsınız. 

BAŞKAN — Usul bakımından mı? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
56 nci madde birbirinden farklı iki hüküm ihti
va etmektedir. Bunlardan birisi alınmış olan 
söz sırasını lehte ve aleyhte değiştirmek haldenı 
Genel Kurula veya Başkana verebilir. Burada 
bir iddiamız yok. (A. P. den gürültüler) 

ÖMER LÜTFI BOZCALI (izmir) — Kifa
yeti geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem beyfendiler, kifayeti 
müzakere takriri geri alınmıştır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şimdi 
ikinci kısımda iki lehte, iki eleyhte ve iki üzerinde 
konuşma olmadıkça Başkan kifayeti müzakere 
takririni oya koyamaz. Binaenaleyh, netice ne 
olursa olsun iki lehte, iki aleyhte ve iki üzerinde 
konuşmak mecburiyeti vardır. Bu Tüzüğün âmir 
hükmüdür. 
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BAŞKAN — Müzakereye başlamadan evvel 

altı kişi söz alırsa... 
Kifayet geri alınmıştır. Söz sırası Sayın Al

paslan'dadır. Buyurun Sayın Alpaslan. 
'Sayın senatörler, bu ihtilâfa rağmen mesele 

müzakereye başlandığı anda 6 'kişi ve daha fazla 
üye söz istemediği cihetle Başkanlıkça lehinde 
aleyhinde ve üzerinde bir tasnif yapmak imkânı 
bulunmadığı cihetle, söz istiyen arkadaşlara s'öz 
vereceğim. Fakat, bundan sonra yine böyle olay
lar meydana geldiği vakit lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde derseniz şimdi konuşanların konuşma 
mahiyetlerine göre kendilerine sormamakla bera
ber ben tasnifimi yapacağım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - - Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kifayeti müza
kere önergesini geri alan değerli arkadaşıma bil
hassa teşekkür ederim. (A.P. sıralarından, zan
nettiğin gibi değil sesi) Yok arkadaşlarım, bir 
meselenin üzerinde görüşeceğiz. Şimdi konuştu
ğum zaman şunu da aniıyacaksınız ki, af gibi bir 
müessese üzerinde hiç olmazsa asgari noktalar 
hizim müşterek malımız olmalıdır. Bu cemiyet 
bugün bir kısmı iktidarda), bir kısmı muhalefette 
ve bir kısmı da bağımsız olarak idaresinde vazi
feli tolur, yarın değişir ama cemiyet hepimizin, 
biz de cemiyetin malıyız. O itibarla meseleyi eni
ne boyuna tartışmak suretiyle bir anlayışa varır
sak elbette varılacak karar da, kullanılacak olan 
oylar da muhterem e-lur, ona göre de bu mevzu 
halledilmiş bulunur. Af müessesesi üzerinde uzun 
uzun konuşmalar geçti. Benim gönlüm çok isterdi 
ki, bu Af 'Kanunu Meclise getirildiği zaman ik
tidarı ve muhalefeti bir noktada anlaşsın. Bir 
cemiyette sık sık âdi suçlar için Af Kanununun 
kabulünün bir sürü mahzurları vardır. O halde 
bir anlaşmaya varalım. Şimdi şümulü daha geniş 
tutulan ve Türk Milletini topyekûn temsil ede
cek insanların üzerinde anlaştıkları bir Af Ka
nunu getiriyorum ben aziz vatandaşlarım ama 
siz bilesiniz ki, Türkiye'de bu iki teşekkül bir
biriyle muhalefet ve iktidar olarak memleket 
idaresinde vazifeli olduğu müddetçe daha yıllar 
yılı, 25 yıl, 30 yıl, 50 yıl âdi suçlar için af 'getir
mem. Çünkü bu cemiyet buna muhtaç arkadaşlar. 
Dört ısene içerisinde beş tane Af Kanunu getiri
riz. 15 sene içerisinde 10 tane af getiririz ve bu 
hal ile cemiyette suçluluğu âdeta teşvik etmiş 
oluruz. Bunu böylece tesbit ettikten sonra 21 
Mayıs suçlularının mahkûmlyetleriyle alâkalı ce

zaların affı mevzuunda şunu arz etmek isterim. 
Biraz sonra tasarıdan çıkmış olmakla bera

ber gelecektir, Yassıada mahkûmları mevzuu. 
Bâzı arkadaşlarım, bir şeye inansınlar, Yassıada 
mahkûmlarının içerisinde her birimizin şahıs 
olarak yakın arkadaşlarımız da vardır. Onların 
bâzılarının içinde bulundukları sıkıntılaaı bi
len insanlarız. Ve bir insan olarak da her mü
lâhaza dışına çıkmak suretiyle onlara karşı el
bette ki bizim de bir başka duygumuz mevcut
tur. Ama meseleyi eşitlik esasında mütalâa 
edelim. Efendim Yassıada mahkûmları için de 
kademeli aflar getirildi. Arkadaşlar eğer o gü
nün havası müsaidolsaydı ve Yalsısıada mahkûm
ları için af mevzuu birinci defa ele alınsaydı ve 
birinci defa ele alındığı vakit (bütün bu af mese
leleri halledilmiş olsaydı, bugün burada hiç de 
bu meselle! erin münakaşası mevzuuhahsolmazdı. 
O zaman halledilememiş, vasat müsait değildi. 
Buigün yine aynı meseleye dönüyoruz ve yine 
cemiyetin hiç de lâyık olmadığı şekilde birçok 
meseleyi ortaya koyuyoruz. 

O halde 21 Mayıs hükümlülerinin de affı me
selesini böyle yarı yarıya bıraktığımız vaıkit, hiç 
şüphe etmeyiniz ki, çok kısa bir zamanda bu me
sele ve bu mesele ile birlikte bazan da maksatlı
ların da işin içine iş sokmak suretiyle, bazan da 
zaruretlerin icabı olarak diğer meseleler gelecek 
ve bizi yeniden af meselesi üzerinde durmaya 
sevk edecek ve Türkiye'deki suç işleme istidadın
da olan insanları da ikide bir affetme vaziyetine 
getirecektir. Cemiyetin bunda faydası yok. Yük
sek kademedeki komutanların kendi görüşleri 
itibariyle, affın zamanının gelip gelmediği mev
zuundaki durumları dikkate alınabilir; ama bir 
şeye inanıyorum. Eğer samimî ve sıkı temas ku
rulmuş olsaydı kumanda heyeti de şimdi mah
kûm olan insanların artık askerlikle alâkaları
nın ve nisbetlerinin kesilmiş olup siyasi vasıf
ları üzerinde durduğumuzu dikkate almak su
retiyle onların da bizim kadar şefkat duygula-
riyle mütehalli olmaları gayet tabiî idi. Yassı
ada mahkûmlarının durumunu biraz sonra gö
rüşeceğiz. Af meselesinde onları da tamamiyle 
affedelim ama 21 Mayıs suçlularını da tama
miyle affedelim, bitsin. Bu memlekette artık si
yasi suçluluk vasfını ortadan kaldıralım arka
daşlar. Yani siyasi suçluluğun da bazan tecrim 
için, bazan da taltif maksadiyle ikide bir dile 
getirmenin insanların yüreğinde devamlı suret-
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to siyasi suçlar islemek hevesini uyandırması ih
timalini do dikkate almak suretiyle İm isi ka
patalım. Ben zannediyorum ki, bâzı kulisteki 
sözlerle «canını bu al' kanununun getirilmesinin 
asıl sebebi Yassıada mahkûmlarım kendi arzu
larına göre affetmektir» yolundaki sözlere çok 
A. P. li arkadaşlar iştirak etmezler, onları ten
zih ederim. Ama bu tarzda söylentiler vardır. 
Bu tarzdaki söylentileri bertaraf etmek için 
gelin bu af tasarısını umumi olarak alın, 21 Ma
yıs suçlularını da beraber ele alalım ve 21 Mayıs 
suçlularım da bunun dışımla bıraknnyalım da 
bu işi tamamiyle halledelim diyorum. 

Şimdi gönlümden geçen bir şey var; «efen
dim bu Yassıada mahkûmlarının affını A. P. 
kendisine bir mesele edinmiştir ve bunu yapa
caktır. Ve bu kanun tasarısının getirilmesinin 
sebebi de budur» dendiği vakit aklımdan gecen 
sözü huzurunuzda ifade etmeden geçemiyece-
ğim. Adalet Partililer Yassıada hükümlüleri 
için hakikaten daha bir- şeyler yapmayı düşü
nebilirler. Çünkü Yassıada hükümlülerinin affe
dilmeleri keyfiyeti koalisyonlar zamanında vu-
kubuldu ve doğrudan doğruya o günün şartlan 
içinde İsmet İnönü'nün büyük gayretleriyle ol
du. Şimdi biraz da meseleleri oradan alarak bu 
affa gitmek lâzımdır. Ben ne diyorum? Eğer 
mümkün olsa da şu Anayasa da bir değişiklik 
yapsak ve şu Yassıada hükümlülerine bir de si
yasi hak versek şahsan razı olurum; çünkü bu
nun bize dokunur tarafı yoktur. Yassıada da 
mahkûm olan insanların Türk Milletinin siyasi" 
hayatına girip Meclislere kadar gelmesi halinde 
bizim kanadımızda oturacak yer bulamıyacak-
lar, hep o kanatları işgal etmeleri bahis konusu 
olacak ve o zaman da dokunacakları Adalet 
Partili arkadaşlar olacaktır. O itibarla meseleyi 
böylece lütfen kabul edelim. Yani Yassıada 
mahkûmlarına karşı Adalet Partililerin bizden 
çok daha hassas olmaları lâzımgeldiğini sami
miyetle ifade ediyorum. Bizim onlara karşı ga
rezimiz, ivazımız mevzuubahis değildir. Bunlar 
üzerinde de gayet müspet bir neticeye varalım, 
ittifakla varalım. Ama şu 21 M'ayıs hükümlüleri 
hakkındaki cezaların da toptan affını takdim 
etmiş olduğum önerge içerisinde ele alalım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka

daşlarım, bütün gönlümle arzu ediyorum ki, 

benden evvel konuşan arkadaşlarım gibi 4 ncü 
maddedeki 21 Mayıs suçlularının da cezalarının 
tümünün a ITed.il m esi suretijde tasarıdaki en sa
kat maddeyi kaldırmak, düzeltmek suretiyle af 
kanunu tasarısında, arzulanan eşitliği sağlamış 
olalım. Bütün bu konuşmalara rağmen hissede
bildiğim husus bunun tümü ile tahakk.uk etti
rilmesinin güçlükleridir. Bu yüzden eğer bura
ya çıkıp konuşan arkadaşlarım, Sayın Hükü
met, hattâ komisyon sözcüleri, bundan evvelki 
af kanunları da şu veya bu suçların tümünü bir
den affetmemiştir, kademe kademe atfetmiştir. 
Binaenaleyh, 1 nei kademede şu kadar, ikinci 
kademede bu kadar affedilmiştir. Halbuki biz 
insafın da, adaletin de en derînini göstererek, 
21. Mayıs suçlularına da birdenbire sekiz sene 
veya daha ileri af hükümleri getirmek suretiyle 
aflarma çabalıyoruz, buyurdular. O halde lüt
fetsinler ben bir kademeli af teklifediyorum, bu 
buyurdukları hususlarda samimî olan arkadaş
larım vicdanlarında, muhakemelerini, muhase
besini yaptıkları takdirde görecekler ki, yalnız 
ve yalnız - üstü kapalı bir ifadem yoktur, açık
ça arz edeceğim - Yüksek Adalet Divanının 
mahkûm ettikleriyle 2.1 M'ayıs mahkûmları ara
sında bir tek maddi eşitlik sağlamak gayesiyle 
yapıyorum. Haddizatında bir sınıf hükümlünün 
bütün suçları neticeleri ile affedilirken, diğerle
rinin affedilmemesi suretiyle, hattâ meslekleri
nin dahi ellerinden alınması suretiyle daha ge
ride bırakıldıkları aşikâr. Ancak maddi af şek
lini söyle sağlamak isterim. Takririm dördün
cü maddenin (a) fıkrasındaki, müebbet ağır ha
pis cezasına mahkûm olup cezaları 20 seneye in
dirilmiş olanların J2 sene indirilmesini teklif 
ediyorum. Böylece gerek nıeşruten tahliye, ge
rekse bugüne kadar yattıkları süre hcsabedilir-
se Yüksek Adalet Divanının mahkûm ettiği in
sanlarla aşağı - yukarı maddi bakımdan aynı 
ölçüde mahkûmiyet çekmiş olacaklardır. Tek
lifimi bu bakımdan, arkadaşlarımın, destekleme
lerini rica ediyorum. 

Sayın Akça ile Sayın Adalet Bakanının ko
nuşmaları arasında bir tezada, da işaret etmek 
istiyorum. Arkadaşlarım gerek kulislerde, gerek 
kısmen burada konuşan arkadaşlar bir baskı 
altında, olduklarını hissettiriyorlar. Ordu böyle 
bir affı istemiyor gibi, bir imaları vardır. Sa
yın arkadaşlarını; burada hepimiz açıkça ve ra-

http://ITed.il
http://tahakk.uk
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hatça ifade etmeliyiz ki, bu parlâmentonun ça
tısına ve bu parlâmento kürsüsüne hiçbir yer
den bir baskı »'elemez. Bunda hepimiz müttefi
kiz. Eğer samimî olarak davranırsak, daha bir 
müddet evvel Sayın Cevdet Sunay'ııı Genelkur
may Başkanı bulunduğu sırada ilçen yazdıkları 
bir mektup dolayısiyle her birimiz bu yolda bâ
zı çekişmelere ve münakaşalara girerek İMee-
lis kürsülerini işgale kalktık. Aradan bir müddet 
geçti, Kara Kuvvetleri Kumandanı bulunduğu sı
rada Sayın Tuval'm yazdığı, kamu oyuna aeıklan-
mıyan bir mektup sonradan ne şekilde açıklanır
sa açıklansın - büyük bir mesele oldu, ordu di
siplinini bozacağı için affı asla doğru bulmadı
ğım gibi, tasvibetmiyorum gibi bir baskı ve teh
didin altında dolaştırıldığını hissetmiş bulunu
yorum ve bunu itiraf eden arkadaşlarıma da za
man zaman rastladım. Sayın arkadaşlarım, Ak
ça buyurdu ki, kendi müesseseleridir ve kendi
leri bilir. Onlar böyle getirmişler de, böyle yap
mak istiyorlar» Sayın Bakan da «asla hiçbir şey 
yoktur» buyurdular. Şimdi lütfedin, bunu bağ
daştıralım. Sayın Akça'nm istediği teminatı ben 
vereyim. «Bunları affettiğiniz zaman ordu disip
linini temin edebilir misiniz?» diye bir sual tev
cih buyurdular. Arkadaşım, aklî yoldan bunu 
muhakeme ederseniz teminatı bizim vermemize 
lüzum yok. Bu teminatı hepimiz akıllarımızda 
ve vicdanlarımızda bulacağız. Kimin affı isteni
yor'? 100 kişinin. Kim bunlar? Orduyla, ilişkisi 
kesilmiş arkadaşlarımız. 3 - T> subay ile büyük 
çoğunluğunu Harbiye talebesinin teşkil ettiği 
bu kişilerin affedilmesi ile ne olur? Bunlar dı
şarı çıkarlarsa Devletin temeli kökünden sarsı
lır ve yıkılır, ordunun disiplinini altüst eder
ler, deniyor. Asla arkadaşlarım, buna akıl, man
tık cevaz vermez. Eğer bunu doğru buluyorsak, 
gene birçok arkadaşlarımın kendi ifadeleriyle 
ortaya koymaya çalışayım. Bu memlekette bin
lerce, yüz binlerce komünist olduğundan veya 
milyonlarca aşırı sağcının bulunduğundan bah
sederler. Bunlar eli kolu serbest geziyor. Devlet 
düzenine, rejime hiçbir tehlike gelmiyor. Fakat 
birkaç harbiydi ile o - 5 subayı hapisten çıkar
dığınız zaman, Türkiye'de rejim ıbuhranı ola
cak, Devlet devrilecek, temelinden sarsılacak. 
Olmaz arkadaşlarım böyle bir şey. Bunun için 
teminat istiyen arkadaşlarım müsterih bulun
sunlar. Teminat veren, bir kademe itibariyle te
minat vermiyor. Fakat akıl ve mantık yoliyle 

bu teminatın hepimizin vicdanlarında olması 
lâzımgeldiğine kaaniim. Bu bakımdan, lütfedi
lir de tam bir eşitlik içerisinde 21 Mayıs hü
kümlülerinin de cezaları kaldırılır ise büyük 
bir sevinç ve şükran duyarız. Şayet buna iltifat 
edilmezse, lütfederseniz, verdiğim 12 yıla indir
me takririni kabul buyurursanız yalnız maddi 
eşitliği sağlamış olacaksınız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaman buyurun. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, kifayet takriri aley
hinde beyanda bulunurken de ifade ettiğim gi
bi, bu af tasarısının en önemli maddesi, bu mad
dedir. 'Bundan sonra komisyon tarafından kal
dırılmış, A. P. Grupu tarafından konacak olan 
madde, konulacak olan şümulü içinde dahi be
nim vicdanımda -inanın arkadaşlarım, temin 
ediyorum- bu madde kadar ehemmiyetli değil
dir ve bunu söylerken, «karşısındayım» demek 
istemiyorum, karşısında olmayı hiç düşünmüyo
rum bundan sonraki maddenin. Ama bu madde 
ile o madde arasındaki bir denkliği, bir eşitliği 
kurmak, Af kanununun tümünün Türk kamu 
oyuna, Türk kamu vicdanına sıiMıat getirecek, 
rahatlık getirecek, huzur getirecek bir karak-
T.or vereceğine inanıyorum. Bu sözlerimden son
ra, dün de bir nebze temas ettiğim gibi, Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesiyle Yüksek 
Adalet Divanı tarafından veya Mamak mahke
meleri tarafından 20 - 21 Mayıs suçluları için 
verilen cezaların Af kanunu tasarısı içerisinde 
farklı muameleye tabi tutulmuş olmasının çok 
mahzurları vardır. Bu mahzurlar kamu oyunda 
veya fiskoslarda menşe farkını ortaya koydu 
arkadaşlarım. Birinci grup suçlular başka bir 
menşeden geliyor, ikinci grup suçlular o birin
ci grup suçluları suçlu duruma sokan .menşeden 
geldikleri gerekçesiyle, dedikodu içerisinde fı
sıltı edebiyatı içerisinde, menşe farklılıkların
dan ötürü ikinci grupun cezalandırıldığı gibi 
bir kanıyı yaratıyor. Hattâ bu, şu veya bu çev
reden, şu veya bu kanattan istismar da edili
yor. Demek ki, af tasarısı bu eşitliği ortaya 
koya madan çıkacak olursa, bu istismar devam 
edecek. Bu itibarla, tasarının bu noktasını mut
lak surette düzeltmeye zaruret vardır. Tasarı
nın bu haliyle çıkması karşısında haksızlık var
dır, düpedüz, açıkça haksızlık vardır ve adalet 
ölçülerine uymayacaktır. Siyasi maksat taşı
makta olduğunu da biraz evvel izah ettim. 
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Yani, mutlaka şu veya bu şekilde bu ayrılığı 
koymak 20 - 21 Mayıs suçluları ile Yüksek Ada
let Divanından mahkûm edilmiş olanlar arasın
daki .bu eşitsizlik siyasi maksat taşıyor arka
daşlarım, taşımasa bile taşıyor gösteriliyor. Do-
layısiyle biraz evvel izah ettiğim istismarlara 
yol açılıyor. Sonra arkadaşlarım, kademeli bir 
aftan bahsediliyor. Bundan evvelki iki veya üç 
af tasarısı içerisinde Yüksek Adalet Divanı ta
rafından mahkûm edilenlere kademeli bir af 
getirildiği ifade ediliyor ve binaenaleyh, bun
lara da kademeli bir affın uygulanacağı ifade 
ediliyor. Arkadaşlarım, bundan evvelki af ta
sarılarında kademeli af getirilirken, bir af ka
nunu çıkması halinde kendisinden sonra baş
ka bir af kanununun çıkacağını bu kürsüler
den ima etmemişti. Çünkü böyle hukuk düzeni 
olamaz, böyle hukuk anlayışı olamaz. Bir af 
kanununun kendisinden sonra üç - beş sene son
ra başka bir af için çıkacağını ima edecek kı
sıtlamalarda bulunamaz. O zaman cemiyet anar
şiden kurtulamaz. Yani, siz iki - üç sene sonra 
yeniden bir 'kademeli af çıkaracağınızı ima 
ederken, bu arada, bu kabil suçların yeniden 
vücut bulmasını teşvik mi ediyorsunuz? Yani 
(bir 20 - 21 Mayıs tekrar mı olsun? «Bir sene, 
iki sene sonra nasıl olsa kademeli afla onların 
da bir kısmı gider» diye vatandaşı suç işleme
ye teşvikçi duruma mı düşüyoruz? Olamaz, hiç
bir af kanunu hiçbir zaman kendisinden sonra 
yemi bir affın izliyeceğini ima edemez. Böyle 
hukuk devleti olmaz, böyle hu'kuk düzeni ol
maz. Bu itibarla bir kademeli afla bunun bu 
şekilde kalacağını izaJh etmeık yanlış bir man
tıktır. Sonra, 4 ncü maddenin ve konacak olan 
5 nci maddenin arasındaki koymuş olduğumuz 
bu eşitsizlikte Anayasanın - dün de açıkladığı
mız gibi - 12 nci maddesine aykırıdır. Kanun 
zedelenecektir. Çok muhtemelen kanun çıktık
tan sonra tatbikata başlanacak:. Anayasa Mah
kemesine gidilecek. Sonra Anayasa Mahkeme
si bu maddeyi iptal edecektir. Bu fıkrayı iptal 
edecektir. Belki de kanunun tümünü karışıklı
ğa sokacaktır. O zaman şu son üç - beş aydan 
ıberi iiktidar partisinin, iktidar organlarının 
Hükümet olarak bâzı meselelerde böyle karı
şıklıklara düştüğümüz ortadadır. Bir de bu Af 
'kanunu çıktıktan sonra, üç gün, beş gün sonra 
her şey bitecekken bu «bitti» yi bırakıp yeni 

bir karışıklığa mı gidelim? Cemiyeti böyle bir 
kırışıklık içine sokmaya haJkkımız yoktur. Ben, 
bilhassa Anayasa Mahkemesine gidilme ihtima
lini ve iptal ihtimalini, dün Orman Kanununun 
bir maddesinden meydana gelen gayet entere
san ve buna benzer bir durumu ortaya koya
rak ispata çalıştım. Binaenaleyh, Anayasa Mah
kemesine gidilmesi çok muhtemeldir, iptal edil
medi de çok muhtemeldir. 

Toplum büyük huzursuzluklara düşecektir. 
Üç - beş tane genç mahkûmun tüm hürriyetine 
kavuşturulması uğruna, bunu bu kadar büyük 
bir karışıklığa sokmaya hakkımız yoktur. 

Arkadaşlarım, bir arkadaşımız, «Gayet nor
mal, bunlar da affedilsin. Ama ordu hakkında 
tabiî senatör arkadaşlarımız teminat verebili
yorlar mı ?» dediler. Ben bu sözü bir sürçü lisan 
sayıyorum. Tabiî senatörlerin beş seneden beri 
ordu içi hakkında teminat verme yetkileri yok
tur. Böyle bir yetkiye sahip değiliz. Bizim bel
ki anket olarak, belki istatistikî bilgi olarak 
düşüncelerimiz vardır, ama bir yetkimiz yok
tur. Bu söz yanlış söylenmiştir. Biz bu yetkiye 
sahip değiliz. Ama ankettik bilgi olarak bütün 
ordu kademelerinin bu affı istediğini söyliye-
bilirim arkadaşlar, bunu açıkça söyliyebilirim. 
Sayın arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs suçlularının 
affını da 5 nci maddeye benzetir şekilde tümü
nü af kapsamı içine alacak olursak, yalnız ada
leti sağlamış, yalnız hukuku sağlamış, mesele
nin politik tarafını bertaraf etmiş olmıyacağız, 
bir şey daha yapacağız, çok mühim bir şey ya
pacağız; Parlâmentonun üstünlüğünü ispat ede
ceğiz arkadaşlarım, Parlâmentonun üstünlüğü
nü ispat edeceğiz. Buna bütün arkadaşlarımın 
dikkatini çekiyorum. Parlâmento" üstündür, her 
şeyin üzerindedir. Türkiye'de Parlâmentonun1 

üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Sözüm mutlak
tır. Ama arkadaşlarım gölgeler vardır. Bu mad
dede bir sürü gölgeler vardır. Daha açıklamak 
istemiyorum, Parlâmentonun bunları da tüm 
olarak af kapsamına sokması halinde kendi üs
tünlüğünü, her kuvvetin üstünde olduğu gös
terecektir, ispat edecektir. Hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni bir kifayeti müzakere 
takriri gelmiştir, okutuyorum. 

— 536 — 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dördüncü madde üzerinde yapılan müzake

relerin yeterliğinin oya arzını teklif ederim. 
Bolu 

Rahmi Arıkan 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Kifayetin komisyon olarak aleyhindeyiz. 

'BAŞKAN — Komisyon olarak mı aleyhin-
desiniz ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) •— Evet. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
. oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... («Ge
ri alıyor» sesleri.) Yani kifayeti müzakerenin 
komisyon olarak aleyhindesiniz?.. 

ıSaym Arıkan geri mi alıyorsunuz? 
RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyor takririni. Sayın İz

zet Biran d buyurun. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, affın bir atıfet, şefkat olduğu 
söylenir. Daha derin tahlilinde içtimai fayda 
esastır ve bu anlamında af, ulvi mâna taşır. 
Sayın arkadaşlarım, fevkalâde hâdiseler yürü
mek ve akmak için zaruri tedbirler ieabettirir. 
(Uğultular, konuşmalar.) 

BAŞKAN — Sayın hatip konuşmak için He
yeti Umumiyenin sakin olmasını bekliyor. Bu
yurun efendim. 

İZZET BİRAND (Devamla) — Bu fevkalâ
de şartları geçtikten sonra her toplum kendi 
sıhhatinin icaplarını yeniden düşünür. Sert 
akımlarda kişilerin kendileri de istikamet tâyin 
etmeleri, kendi emniyetleri yönünden tarihte 
ve bildiğimiz zamanlarda mümkün olmamıştır. 
Hususiyle kendilerinin memleket varlığının te
minatı olarak kesif hamaset ve şeref duygula
rı ile beslenen insanların kendi takdirleri eğer 
fevkalâde şartlarda birtakım istikametlere gi
dilmeyi istilzam ettiriyor gibi bir kanaate var-
dırırsa, giderler. Cemiyetin sıhhatli olması... 
(Uğultular, konuşmalar.) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin yerlerine otur
malarını rica edeceğim. Hatip görüşemiyor 
efendim. 

İZZET BİRAND (Devamla) — Her türlü 
teminatı sağlayan tek unsurdur. Buhran teza
hür edince, çeşitli hastalık tezahürleri kendini 
gösterir. Bu buhranlar da sert tedbirlerin alın
masını, akımların çarpışmasını, fevkalâde hal
lerin tezahürlerinin sebepleri olur. Şimdi bu
rada meseleleri şu psikolojik zaruretlerden ele 
alıp mütalâa etmek durumundayız. Elbette şu
bat hâdiselerinde olduğu gibi, fevkalâde hal 
terbirlcri gibi bir yara açılmasını önlemek için 
loptan affı lüzumlu ve faydalı görebiliriz, 
bunları yaptık ve benim şahsan kanaatim odur 
ki, büyük bir şifa unsurunu böylece müessir ve 
şok tesiri yapar şekilde temin etmiş olduk. Bundan 
sonra olan 21 Mayıs hâdisesinde çok şümullü bir 
müdahale, sert ve hatalı bir tedbîr karşıladı. Bu 
da zaruret idi. Bu da yerinde ve zamanında oldu. 
Sayın arkadaşlarım, insanların kendilerine 
sert akıntılarda istikamet vermeleri kolay dâ
va değildir. Ve iyi niyetli, hamiyetli davra
nışlar - tarihimizde çoktur misalleri - onlar 
için felâketli akıbetlere müncer olmuş; sonra 
da onları kahramanlarımız olarak değerlen
dirmişizdir. Bütün bu realiteleri bu zaruretleri 
itibara alınca ancak mânevi sahada, vatan için 
kanını dökmek terbiyesi ile kesif olarak aşıla
nan gençlerimizin buhranlı zamanlarda şu ve
ya bu etkilerle, şu veya bu kanaatlere saplan
mış, olmalarını 'kabul etmek insaf olur. Bu ço
cuklar vatan haini olamazlar. Ama belli bir 
düzeni ihlâl etmeye yönelmişlerdir. Cezalarını 
görmüşlerdir. Bu gördükleri cezalar kendileri
ni meslek sahalarından atmıştır. Onları, di
siplini icabettiren, disipline mutlaka bağlı ol
mak zarurotijde mükellef bulunan düzen sıra
ları, safları içinden atmıştır. Ondan sonra da 
bir umumi ceza görmek, hükümlü olmak mev
kiine de düşmüşlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Birand müddetiniz bit
miştir, bağlamanızı rica edeceğim. 

İZZET BİRAND (Devamla) — Şimdi bu 
gençlerin devletin emniyet ve teminatı sağlandık
tan sonra bir tehlikeli durum tedbiri zarureti 
ortadan kalkdıktan sonra bunların atıfete ve 
şefkate içtimai faydaya mazhar kılınmaları ve 
bilâhara kendilerinin de duyarak isyan ettiril-
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ımeden faydalı hale getirilmeleri, affa mazlıar 
k ı l ınmala r ı ; k a na a t im odur ki, faydalı olacak
tır, yer inde olacaktır . Adi suçlar on la rdan 
deği ldir . B ü t ü n kader in etkisiyle siyaset deni
len dalganın şu veya bu seklide tecellisi zaman 
zaman insanlar ı vurur . Adalet odur ki, cemiyet 
emniyet ini sağladıktan , düzenini tesis e t t ik ten 
sonra bu k a d e r mağdur la r ın ın affedilmelerini 
de kendi şefkat ve atıfetinin icaplar ından gö
rür . Teşekkür öderim sayın a rkadaş la r (Alkış
l a r ) . 

B A Ş K A N — Sayın Cizrölioğlu. 
S A B A H A T T İ N CİZRIMdÜĞUT (Diyarba

kır) — Muhterem Başkanlık Divanı, Cumhuriyet 
Senatomuzun muhterem üyeleri; hepinizi hürmet
le selâmlarını. 

Muhterem Senatomuzda müzakeresini yap
makta bulunduğumuz Bâzı suç ve cezaların af
fına mütedai r kanun tasarısı gerek bu şekli, gerek 
bu şekline gelinceye kadar geçirmiş olduğu Hü
kümet af kanun tasarısı Millet Meclisi metni ile 
tam bir samimiyet ve hüsnüniyete müsteniden 
hazırlanmış olduğu hususunda elbette ki, hepimiz 
müttefikiz; bunda şüphemiz yoktur. Ancak af 
kanun tasarısında hareket noktası olarak bu ka
nun tasarısından evvel çıkarılmış birkaç af ka
nunu ele alınmış olduğu içindir ki, bu af kanun 
tasarısı natamam bulunmaktadır . Af, muhterem 
Senatomuzun muhterem üyeleri müsaade eder
lerse, benim anladığım mânada, suç işlemiş ve suç 
işlediği zannı altında bulunanlar hakkında Dev
letin millet namına kullandığı hukuki, siyasi, sos
yal ve atıfet, lütuf ve merhamet müessesesidir. 
Binaenaleyh, bu müessesede siyasi!ik, hukuki
lik ve sosyallik gibi mânalar mevcuttur . Siyasi 
mâna şudur ki; devlet rejimine, devlet otoritesi
ne karşı işlenmiş olan suçları ihtiva eyler. Hu
kuki hata ise hepinizin malûmudur ; muhterem 
mahkemelerimizin kararlarına hürmetkarız, an
cak karar la r beşerî karar lardı r . Mahkemelerden 
verilen karar lar ın mutlak surette doğru olduğu 
iddiasında bulunulamaz. Nitekim Ceza Kanunu
muzda nasıl ki, deliller kifayetsizliği sebebinden 
dolayı bir beraet müessesesi var ise açık ve sardı 
olarak zirkedilmemiş olmasına rağmen müdafaa 
mesnetlerinin zayıflığından dolayı da bir mahkû
miyet müessesesi mevzuubahsolabilir. İşte muh
terem üyeler bu sözlerimle kanun tasarısının 4 ncü 
maddesi olan 20 - 21 Mayıs hükümlülerinin üze
rine eğilmek istiyorum. 

Siyasi mânada meseleyi ele aldığımız zaman 
fiil, ister basit olsun, ister çok .mühim olsun, 
devlet otoritesine, rejimine karşı islenmiş siyasi 
bir suç sayılmak lâzımgelir. Haklar ında verilmiş 
olan hüküm ne kadar isabetli olursa olsun, beşerî 
bir hüküm olması hasebiyle mutlaka İmladan sa
l imdir iddiasında bulunulamaz. Affın içtimai 
yönünden sosyal yönünden hareket etmiş oldu
ğumuz zaman da bir zaman mefhumu nazarı iti
bara al ınmadan yara lar ın sarılmasının evleviyet-
te geleceğini kabul etmek zaruret olur. .Fakat söz
lerimin bidayetinde de arz etmiş bulunduğum gi
bi, Hükümet tasarısında daha çok memleket ger
çekleri ve belki benim görüşümün dışında, aıılı-
yamadığmı. birtakım memleket gerçekleri şeklin
de izah edilen görüş farkı dolayısiyle 20 - 21 Ma
yıs hükümlüleri ancak kademeli bir affa tabi tu
tulmuşlardı] ' . Af müessesesinin icabatı olarak 
bunlar ın toptan affedilmeleri her balcımdan affın 
her yönünden bir zaruret t i r . (Alkışlar) 

Kanaat i şahsiyetli budur ; mesele uzun müddet 
müzakere edilmiştir. Neticede Heyeti Fnuımiye-
nin karar ı ne şekilde olursa olsun elbette ki, hepi
mizce hürmetle karşılanacaktır. Ancak sözlerime 
şunu ilâve etmek isterim ki, Sayın Adalet Baka
nının af Kanunu tasarısı gerek Mecliste, gerekse 
Muhterem Senatomuzda müzakere mevzuu yapıl
dığından itibaren vâki izahatlarında kullanmış 
bulundukları bir cümle bana, eğer 2 0 - 2 1 Mayıs 
hükümlüleri af kanunu tasarısı dışında bırakılsa 
dahi yakın bir gelecekte dışta kalmış olan 20 - 21 
Mayıs hükümlülerinin mahkûmiyetlerini çekmek 
üzere içerde bulunanlarının da istifade edecekle
ri bir tasarı getirecekleri ümidini vermektedir. 
Sayın Adalet Bakanı izahatında merhaleli, ka
demeli aftan bahis buyurdular . Muhterem Heyet 
kanun metnini olduğu gibi kabul ederse eğer, şu
rasını bilhassa işaret etmek isterim ki, en kısa 
bir zamanda Meclisin tatilini müteakip Adalet 
Bakanının ve bu işle ilgili salahiyetli makamların 
bu af kanun, tasarısından hiç istifade etmemiş 
olanlarla gerektiği gibi istifade edememiş bulu
nan bütün hükümlülerin, maznunlar ın hakların
da, tahkikat yapı lanlar ın 5 Haziran 1966 tarihi 
son tarih olarak ele alınmak üzere gerektiği şe
kilde istifade etmelerine matuf bir kanun tasarı
sının hazırlanacağı üzerinde teminat ve garant i 
telâkki ediyorum. Arz ettiğim gibi mevzuun mü
zakeresi uzun müddet devam etmiştir. Kıymetli 
vakitlerinizi daha fazla almak istemem. Fğe r 
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20 - 21 Mayıs suçlularını tamamen bu affın şümu
lü içerisine sokarlarsa elbette ki memnun olaca
ğı/. Dışında kaldıkları takdirde tekrar hatırlatı
yorum ki. Sayın Adalet Bakanının sözlerini, bu 
hususta bir teminat olarak kabul ediyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar") 

BAŞKAN — Sayın Üzgünes. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri. 
Bir, iki noktayı belirtmek için huzurlarınızı 

işgal etmiş bulunuyorum. Bir değerli hatip, bu
rada dediler ki, bâzı mahkûmları affederken on
ları, neticelerini de affetmek suretiyle artık ço-
luklarınm ve çocuklarının çektiği ıstıraba da bir 
son verelim, cezadan çocuklarına düşen payı da 
ortadan kaldıralım. Çok insani bir duygu. Nite
kim buna benzer bir duyguyu da benden evvel ko
nuşan hatip arkadaşımız buraya getirdi. Arka
daşlar bu insani duyguyu 20 - 21 Mayıs suçlula
rı için de tatbik etmek gerekir. Onların da ço-
lukları, çocukları, hanımları vardır. Onların da 
yollarını beki iyen, rızık beki iyen kimseleri var. 
Binaenaleyh, Yüce Meclis kendilerine değilse 
bile mutlaka çocuklarına atıfet göstermeli ve ba
balarını bekliyen çocuklara mutlaka onları gön
dermelidir. Bu insani ve zaruri bir duygudur. 

Arkadaşlarım, ikinci husus ki, sosyal barış 
'bakımından buna ihtiyaç var. Eğer 21 Mayıs suç
luları Millet Meclisinden gelen metinde olduğu 
şekilde kalırsa sosyal barış üzerinde kanayan bir 
yara olarak devam edecektir. Halbuki bunu ; bu 
pürüzü de ortadan kaldırmak inanı.vorum ki, bü
tün memlekete huzur getirecektir. Sosyal barışı 
'tam olarak tes'is edecektir, münakaşaları ortadan 
kaldıracaktır. 

Arkadaşlarım, Fatih'in meşhur topları Bi
zarısın surlarını döverken Bizans papazları Aya-
sofya'ya toplanmışlar, Hazret i İsa'nın sakalı bir 
karış mı idi, bir tutam mı idi diye münakaşa edi
yorlarmış. Bugün Türkiye'nin burçları da geri 
kalmışlığın, işsizliğin, eğitimsizliğin ağır topları 
'tarafından dövül inektedir. Yapacak ço)k işlerimiz 
var. O üçlerimizi, birbirimizi tahribotmek için, 
birbirimizi kınamak için, birbirimize karşı *mç 
atmak için kullanacağımız yerde, bütün memle
keti toptan kalkındırmak için kullanmak zorun
dayız. Güçlerimizi beraber kullanabilmek için, 
'bir araya gelebilmek için birbirimizin elini rahat-
çaık sıkabilmek için evvelâ bu memlekette sosyal 
barışa ihtiyaç vardır. Sosyal barışın ilk şartı baş

langıcı mutlaka ve mutlaka şümullü bir af ola
caktır. 20 - 21 Mayısı içine ve tam olarak almı-
yan bir affın hiçbir zaman şümullü sayılmasına 
ve sosyal barışa hizmet etmesine imkân ve ihti
mal yoktur. Binaenaleyh ben bu hususa bilhassa 
önem veriyorum. 

Arkadaşlar, bir diğer noktayı daha belirtmek 
isterim. Bu kürsüye getirilmemiş olsaydı bu mev
zu üzerinde konuşmıyaca'ktım. Fakat bâzı hatip
ler dediler ki, «efendim, kumandanlar istemiyor-
larmış bu affı. Acaba bu doğru mu?» Tarih in
celenirse Türk kumandanlarının kahramanlıkları 
kadar şefkatleri ile de meşhur oldukları görülür. 
Türk askeri düşmanın karşısına vatana göz diken 
veya zarar veren bir hareketin karşısına, daima 
'bütün şiddeti eriyle dikilmişlerdir. Fakat bu hare
ket bittikten sonra Türk kumandanları daima 
şefkat göstermişlerdir. Düşmana karşı daima şef
kat 'hissi göstermeyi huy haline getirmiş, Türk 
kumandanlarının kendi evlâtları yaşında olan 
dünkü astlarına, dünkü evlâtlarına merhamet dı
şı bir 'hareket duyacaklarını ben zannetmiyorum, 
Bâzılarının emrinde çalıştığım, bâzılarını pek ya
kından tanıdığım kumandanları böyle bir duy
gudan tenzih öderim, hürmetlerimle. (Soldan, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saffet Ural l . Yok. 
Madde üzerinde görüşmek isitiyen başka sayın 

üye yok. Verilmiş bulunan takrirleri okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4 ncü maddenin (a) fık

rasındaki (20) yılın (12) yıla indirilmesini tek
lif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vcihbi Ersü Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler Supüıü Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
21 Mayıs olayları suçlularından bir kısmının 

affın kapsamı dışında bırakılması, ileride, yeni
den af kanunları getirme zaruretine şimdiden 
zemin hazırlamaktadır. 

Oysa., kısa süreler içinde birbirini takiben 
çıkarılan af kanunlarının memlekette huzur ve 
güvenin yerleşmesi yönünden çeşitli sakıncaları 
olduğu da mulıakkaktır. 
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Bu sebeple, 21 Mayıs olayları suçlularının 
hu aftan kademesiz olarak yararlandırılmaları, 
hürriyetlerine ve 'aile yuvalarına kavuşturulmak 
suretiyle topluma kazandırılmaları hususunun te
mini maksadiyle maddenin Komisyona geriveriıl-
m esini arz ve teklif etlerim. 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Zerin Tüzün 

Cumıhuniyet Senatosu Başkanlığına 
4 ncü maddenin son fıkrasının başına «ölüm 

veya müdbbet ağır hapis ile» fıkrasının ilâvesini 
saygı ile arz ederiz. 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Suphi Grürsoytrak Vehbi Ersii 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki tasarı

nın 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti-
rilmesıini arz ve teklif ederim. 

IMadlde 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı malhkûim >edilenlerin şalhsi hürriyeti tah-
dideden cezaları affedilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ,neı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Yozıgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı cezaların affı hakkındaki tasarının 4 ncü 

maddesinin (a) (b) (c) fıkralarının tek fıkra 
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Madde 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı mahkûm olanlar affedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasamızın eşitlik prensibini öngören 12 nci 

mad'desli ile af tasarısının çelişmeden kurtarılma-
smı temin maksadiyle 4 ncü maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Şükran özkaya Sezai O'Kan 

'Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Madde 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı mahkûm edilenler, fer'i ve mütemmim ce-
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zalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de 
şâmil olmak üzre affedilmişlerdir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ıncü maddenin şifahen arz edeceğim gerekçe

lerle aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Artvin 
Pehmi Alparslan 

Madde 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı mahkûm edilenlerin ©ezaları, fer'i ve mü
temmim cezaları ile ceza mahkûmiyetleri'nin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve eezalaırın affı hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 4 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul istanbul 
Cemal Yıldırım Ekrem özden 

Hatay Artvin 
Enver Bahadmlı Fehmi Alparslan 

Madde 4. — 20 - 21 Mayıs olaylarından do-
laıyı mahkûm edilenlerin asli, fer'i ve mütemmim 
cezaları ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de 
ştâmil olmak üzere affedilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

'Madde 4. — 20 - 21 Mayıs olaylarından do
layı ölüm veya müebbet hapse mahkûm edilenlerle 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm 
edilmiş olanların bu cezaları affedilmiştir. 

Kontenjan Grupu adına 

Cevat Açıkalm 

Ömer Ergün 

Osman Koksal 

Nadir Nadi 

Âdil Ünlü 

Lûtfi Akaltlı 

S aidi Koçaş 

Cemal Madanoğlu 

Zerin Tiüzün 

Suad Hayri Ürgüplü 
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Başkanlığa 
4 ncü maddenin değiştirilmesini istiyen Tabiî 

Üye Sayın Sezai 0 'Kan ' in takririnin açık olarak 
oylanmasını arz ve teklif 'ederiz. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Van 
Fetfid Melen 
Tabiî Üye 

Selâıhatıtıin özigür 
Niğde 

Kudret Baıyhan 
Tabiî Üye 

Vehbi Ersü 
Tabiî Üye 

Sezai O 'Kan 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
Tabiî Üye 

Haydar Tunekanat 
Tabiî Üye 

Şükran özkaya 
Tabiî Üye 

Ref et Aksoyoğlu 
Cümihurbaşkaınınea S.Ü. 

Sadi Koçaş 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabulüne 

göre tasarıda sıra numarası (4) olarak yer almış 
bulunan maddenin değiştirilmesi hakkındaki öner
genin açık oya konulmasını arz ye teklif ederiz. 

Van 
Ferid Melen 

Tekirdağ 
Hayrli Mumcuoğlu 

Tokat 
Zihni Betil 

Tunceli 
Arslan Bora 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Hatay 
Enver Bahadmlı 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Kayseri 
Sami Turan 

Kars 
Mehmet Hazer 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 
imza 'Okunamadı 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Yazsgat 
Sadık Artukmaç 

İzmir 
Enis Kansu 

İstanbul 
Ekrem özden 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Sinop 
Suphi Baftur 

Adana 
Mukadder özıtekün 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Urfa 
İ. Etem Karakapıcı 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Takririmi ge
ri allıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ersü; (a) fıkrasmodaki 
20 yılın 12 yıla indirilmesine mütedair takriri mi 
geri alıyorsunuz? 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Evet; onu 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir takrirde daha imzanız var, 
onu de geri alıyor musunuz? 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Takrirleri okuttum. En aykırı
sı Sayın Bayan Zerin Tüzün tarafından veril
miştir. 

4 ncü malddenin Komisyona ialdesİ tailebedil-
mektedir. Bu hususta Komisyon ne düşünüyor? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Umumi Heyet adına çalıştığımız için 
LTmumi Heyetin kararma bağlıyız. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Bir diyeceğimiz yok. 

BAŞKAN — Hükümet ilgilenmiyor. Takriri 
tekraır okutuyorum. 

(Zerin Tüznin'ün takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 4 ncü maddemin Komisyona ia
desi hususundaki takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

4 ncü maddenin son fıkrasının başına «ölüm 
veya müebbet ağır hapisle» fıkrasının ilâvesi Sa
yın Suphi Gürsoytrak tarafından istenmektedir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ge
ri alıyorum., lüzum kalmadı çünkü. 

BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz. 
Geriverilmiştir. Sayın Artukmaç, Sayın Atma
ca, Sayın Sezai O'Kan, Sayın Şükran özkaya, 
Sayın Muzaffer Yurdakuler ve Sayın Fehmi 
Alpaslan ve diğer takrir sahiplerinin verdikleri 
önergeler aşağı yukarı aynı mealdedir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) —• Komisyonumuz verilmiş olan önerge
leri tetkik edecektir. 
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BAŞKAN — Yani önergeleri... I 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Evet efendim, yalnız önergeleri; mad
deyi değil. Önergeleri tetkik etmek üzere istiyo
ruz. (Maddeyi istiyorlar sesi eri) 

BAŞKAN — Maddeyi istemiyorlar, efendim. 
mütalâa beyan etmek için önergeleri istiyorlar... 
Yani geri alınan önergeleri de mi, yoksa yalnız 
'bu önergeleri mi? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) —• Hayır efendim, oylanan önergeler ha
riç, bu önergeleri işitiyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız önergeler bize lâzım 
efendim. 

Bu önergelerin heyeti umuhiyesi, 20 - 21 Ma
yıs olayları hükümlülerinin tüm cezalarının af
fına mütedairdir. O bakımdan bu hususta Sezai 
O'Kan'm takririnin açık oya konması ve diğer
lerinin 'de açık oya konması talebe'dilmektedir. 
Heyeti umumiyesinİ açık oya koymak suretiyle 
meselenin esası halledilecektir. 

Bir dakika efendim. Meseleyi yürüteceğiz. 
Sayın Tuna. 

Yani 4 ncü madde ile 5 ne i maddenin halli 
meselesi. 

Komisyonun takrirleri istemesi diye bir şey 
olamaz. Komisyon maddeyle takrirleri geri alabi
lir. Maddeyi alabilir ama, 'ben Başkanlığa tevdi 
•edilmiş bulunan takrirleri oylamak mecburiye
tindeyim. Maddeyi alırlarsa o başka... (Gürültü
ler, 'takrir var sesleri) 

lif'endim, takrir şu malbiyette, Sayın Bekata'-
nın takririni de okutayım da... 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun 4 ncü madde üzerindeki önerge

leri incelemesine imkân vermek üzere toplantının 
yarın saat 10 a bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bok ait a 

'BAŞKAN — Efendim, önergeler oylandı, ' 
maddeyi geri alırlarsa alsınlar. Önergeyi incele-
nıek üzere mehil isteniyor. Madde ile takrirler 
'birlikte alınabilir. (Gairültüler, maddeyi geri ala
mazlar, önergeyi 'alsınlar sesleri) 

Komisyon Başkanının İra hususta bir mütalâa
sı var mı efendim? 

ANAYASA VL ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ" OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın1) — Var efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
'Sayın milletvekillerinin kendilerine mahsus 

yerlerde oturmalarım rica ederim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANİ OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — 'Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; mevzuu müzakere maddede veri
len takrirler muvacehesinde Komisyonumuz bu 
takrirlerde maddede her hangi bir tadil hususu
nun nazarı İtibara alınıp alınmaimaısı üzerinde 
Sözcü ile vâki mutabakatlımız üzerine bu takrir
leri tetkik etmek, üzere alıyoruz. Binaenaleyh bu 
takrirleri tetkik, takdir buyurulur ki, zamana 
bağlıdır. Binaenaleyh biz bu takrirleri tetkik et
mek "udu huzurunuzdan belki de ayrılmak mecbu
riyetinde kalırız. Saat 10 a vardı. Bu itibarla ya
rın saait 10 da toplanmak üzere (A.P. sıraların
dan «olmaz öyle şey sesleri» devam devam sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının1 sözünü 
dinleyin efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
E fendim bendeniz Kofmisyon Başkanı olarak ka
rar vermek yetkisinde değilim. Umumi Heyetin 
çalışmacı hakkında, yalnız bir Komisyon olarak 
gördüğümüz durumu Heyeti Umumiyeye arz 
ediyoruz. 

MHTTMET ÜNALDT (Adana) — Edemezsi
niz. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Zalıâliıriz de teklif edersiniz, onu da düşünür, 
Heveti Umumiye buna göre bir karara varır. 

Efendim, mâruz'atılm bundan ibarettir. Din
letmek, bekletmek zaruretinde kaldığım için he
pinizden özür dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık ola/ak bu 
hususu arz edeyim. Biz öyle görüyoruz ki, 
4 ncü ve 5 nci maddeler bir mesele olarak orta
da durmaktadır. Yalnız takrirler üzerinde me
sele olunca madde bizde duruyor, takrirler Ko
misyona gidiyor ve efendim çalışma yürümü
yor. Hem 4 ncü .madde hem de f> nci madde du
ruyor. ftğer komisyon ki, - usul budur - takrirle 
birlikte maddeyi ister. Kakat o zaman f> nci 
maddeye geçilir. Bu bir mesele oluyor, tahmin 
ediyorum. O bakımdan •komisyon lütfetsin mad
de ile birlikte takrirleri alsın, takrirlerimizi ve-
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renıeyiz. Başkan, takrirleri ancak madde ile 
birlikte verir. (A. P. sıralarından takrirler ve
rilebilir sesleri) Madde ile birlikte takrirleri 
verebiliriz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) —• Muhterem arkadaşlarım,, komisyonu
muzun istediği çeşitli takrirler var. Bu takrir
lerin lehinde ve aleyhindeki, görüşlerimizi bil
dirmek üzere takrirleri istiyoruz. Elbette Ko
misyonun da mütalâaası alındıktan sonra mad
denin oylanması asıldır. Fakat biz maddeyi is
temiyoruz. Maddenin istenmesi yeni baştan mü
zakerelerin tekrarlanmasını icabettirir. Biz sa
dece takrirleri istiyoruz. Takrirler üzerinde gö
rüşümüzü bildireceğiz ve elbette ki, bizim görü
şümüz alınmadan madde oylanmıyaeak. Mad
de Başkanlıkta kalacak, biz takrirleri inceliye-
ceğiz ve görüşümüzü bildireceğiz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Olur mu öyle 
şey? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Olur efendim. Takrirler hakkındaki görüşümü
zü bildirebilmek için takrirleri geri istiyoruz. 

BAŞKAN —• Efendim, biz Başkanlık olarak 
takrirleri komisyondan alalım. Bir takrir var
dır, yarın saat 10.00 a taliki hakkında, bumu 
Heyeti Umumiyenize arz edelim. Kabul buyu
rursanız yarma talik edelim, kaimi buyıırmaz-
sanız devam eder, eski kararınız veçhile. Bun
dan başka yapılacak bir şey yoktur. O takrir
ler divandadır, komisyon her zaman gelir okur, 
tetkik eder, madde dışı takrirleri veremeyiz. 
(A. P. sıralarından takrirler verilir sesleri) Sa
yın Bekata'nın, efemdim, resmen veremeyiz, usul 
bakımından yoksa (takrir okunsun sesleri) oku
duk malûm. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu meselenin usulü hakkında 
mı? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben de hir komisyon üyesi ola
rak maruzatta bulunmak isterim. Şimdi nedir 
hâdise? Komisyon takrirleri istiyor, madde dur
sun diyor. (C. H. P. sıralarından olmaz sesleri) 
Olur mu olmaz mı 'ben de noktai nazarımı arz 

edeyim de ondan sonra emir buyurursunuz be
yefendi. Şimdi komisyon takrirleri alırım da 
maddeyi istemem diyor. Ama Riyaset Divanı il
le takrirlerle birlikte maddeyi de al diyor. Şim
di muhterem arkadaşlarım, komisyon 'bir takrir 
verildiği takdirde elbette İçtüzük hükmünce 
komisyona bu takrir hakkında ne diyorsun di
ye Riyaset Divanı bir sual tevcih edecektir. 
Komisyonun bu takrirler hakkında fikrini be
yan edebilmesi için elbette evvelâ bu takrirlere 
muttali olması icabeder. Şimdi tasavvur buyu
run; bunların hiç birisi olmıyacak hâdiseler de
ğildir. Bin sayfalık 'bir takrir takdim edildi di
yelim, Başkanlığa. Biz şimdi 'bu durumda ko
misyonu sıkıştırıyoruz ve diyoruz ki, «şurada» 
oku ve 'bize fikir beyan et. «Hayır şayet bu 
takriri madde ile geri alırsan al, yoksa tak
riri sana vermem, diyoruz. Komisyon da Umu
mî Heyette takrir hakkında izahat vermek mec
buriyetindedir. Şu halde izin verin madde kal
sın ve Riyaset Divanından takrirleri komisyon 
alsın, maddeleri de alalım tasarıyı yukarıya çı
karalım, tetkik edelim. Bir gün olabilir ki 
ehemmiyetli bir kaniim üzerinde, ehemmiyetli 
bir müzakere üzerinde komisyon fikrini beyan 
edebilmesi için bir gün değil, iki gün de mehil 
ister. Nedir bunun mahzuru anlı yanı adım. Tü
zükte de bir mahzur mütalâa etmemek lâzını-
geldiği kanaatindeyim. Binaenaleyh Komisyon 
Reisi ve sözcü arkadaşımın mütalâasına ben do 
Komisyon üyesi olarak iştirak ediyorum. Müsa
ade edin takrirleri alsın. Komisyon diyor ki, 
«biz bunu tetkik etmek üzere mehil istiyoruz.» 
Mehili de lütfedin komisyon bunu tetkik etsin. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim mesele halledilecektir, 
yarma taliki hakkında bir takrir var, okutuyo
rum. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN -— Takrir üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Birleşimin sona erme
si ve takrirde yazılan sefbep gereğince yanına 
taliki hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka-
nul edenler... Etmiyenler... Efendim rakamlar
da kabul ve ademi kabul arasında çok yakın 
'bir sayılma vardır. Bu sebeple yarma bu gerek
çe ile taliki hususundaki takriri oylarınıza aya
ğa kalkmanızı rica ederek müracaaat edeceğim. 
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Ka'bul edenler lütfen ayağa kalıksın... Kaibııl 
•edenler... Teni gelenler olduğu için yeniden sa
yılacak. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Lütfen oturun. Kabu etmiyenler... Takrir 
70 oya karşı 80 oyla reddedilmiştir. 

Açık oy talebi vardır, açık oya arz edileceği 
cihetle, içtüzüğümüz ahkâmına göre imza sa-
hiplermden en az 10 üyenin 'burada bulunmala
rı ve oya katılmaları lâzımdır. (C. H. P. sırala
rından, ekseriyet yok sesleri) Ekseriyetin mev
cudiyeti, âdemi mevcudiyeti açık oy neticesin
de esasen tecelli edecektir. 

Muhterem senatörler, bu olay Meclisimizin 
tabiî hâdiselerindendir. Bu 'bakımdan bu hâdi
se karşılıklı söz edilmesine âmil olmasın. 

Efendim, yoklama yapılacak, kâtip arkada
şımız saysınlar, ayrıca ben de sayacağım... 

Çoğunluğumuz vardır efendim... (A. P. sıra
larından alkışlar) 

(Yoklama olmadığını beyan eden 5 kişilik 
grup yoklama usulüne itiraz ederek isim okun
ması suretiyle yoklamanın yenilenmesini istedi
ler.) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Milletve
killeri de sayıldı, lütfen onlar boş sıralara geç
sinler. Yoklama da isim okunmak suretiyle ya
pılsın. 

BAŞKAN — Hay hay, onu yapacağım, yal
nız milletvekilleri arkadaşların boş sıralara geç
melerini rica ediyorum. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zon/guldak) — 
Saym Başkan, Feyzioğlu da lütfen orta sıraya 
gelsin. 

(BAŞKAN — Rica ederim Saym Baltan, Fey
zioğlu milletvekillerine mahsus yerinde -oturu
yor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Millet veki
li) —• Bizim burası zaten boş, benim mevcudi
yetim belli. (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) (Altın onu dışarı Başkan, milletvekili 
burada konuşamaz, sesleri) 

'BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Bir milletvekili burada konuşamaz. 

BAŞKAN — Saym Ademoğlu, sayın muhte
rem bir arkadaşımızın peşinen kendisine hita-
bettiğini hatırlatırım. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) •— 
Ben usulsüz konuşursam ihtar edersiniz, millet
vekillerinin burada konuşamıyacağmı bilmiyor-
musunuz ? 

BAŞKAN — Çok rica ederini arkadaşlar, 
'burada kendisini savunmaktan mahrum bir ar
kadaşla çekişme olmaz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Tahrik etmeyiniz, bırakınız, ne lüzu
mu var böyle olayların. 

Yoklama yapılacak, efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda 95 sa
ym üyenin bulunduğu ve çoğunluğumuzun mev-
cudolduğu tesbit edilmiştir. (Alkışlar) Açık oy 
talebinde bulunan sayın üyelerin 'burada, bu
lunmaması sebebiyle takrirleri teker teker oku
tup komisyon ve Hükümetin mütalâasını aldık
tan sonra oyunuza arz edeceğim. (O. H. P., 
Kontenjan Grupu, Millî Birlik Grupu salonu 
terk etti), (A. P. sıralarından alkışlar ve «yuh» 
sesi) Çok rica ederim, Senatoya yakışmıyan ses
lerin çıkmamasını istirham ederim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Yuh di
yenin babasına. 

BAŞKAN — Rica ederim, Saym Alpaslan 
Başkanlık olarak görevimizi ifa ediyoruz. (A. P. 
«sıralarından gürültüler) idareci üyeler lütfen 
vazifenizi yapm. (Gürültüler) Saym Al t an lüt
fen gündemimize devam edelim. 

('Sadık Artufcmaç'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim ?. 

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

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon katıl
mamaktadır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Hüseyin Atmaca'nın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Saym Alt an Riyaset boşalmış
tır. Lütfen Riyasete geliniz. 

Efendim takrire Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYxVSA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sezai O'Kan ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Fehmi Alpaslan'ın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın özgül Riyasetten ayrıl
dığını beyanı etmiştir. Sayın Altan lütfen Riya
sete. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen
dim ? 

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

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

(Cemal Yıldırım, Fehmi Alpaslan, Ekrem 
özden, Enver Bahadırlı'nm önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-, 
mıyorlar mı ? 

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

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

(Kontenjan Grupu adına Cevat Açıkalm ve 
arkadaşlarının önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Katılmıyoruz . 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKAN— HASAN DİNÇER 

(Konya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı

yor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. Başka takrir yoktur. Açık oy takriri veren 
sayın senatörlerin Heyeti Umumiyede bulunma
maları hasebiyle açık oy yapılamamıştır. Her 
iki açık oy takriri için de durum aynıdır. 

(4 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

5 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. (Bir 
takririmiz var orada» «takrir var» sesleri) Madde 
üzerinde söz alan sayın arkadaşların isimlerini 
arz ediyorum. Sayın dört üye söz almıştır. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sayın Betil, 
Sayın Rifat öztürkçine, Sayın Gümüşoğlu söz 
almışlardır. 

İlk söz Sayın Kalpaklıoğlu'nun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Başkanım takrir vardır. 4 neü madde
den sonra yeni bir 5 nci madde konulması hak
kında takrir vardır. 

REFET RENDECt (Samsun) — Grup adı
na verdiğimiz takrir vardır. 

BAŞKAN — Efendim üç tane takrir vardır 
evvelâ maddeyi okutuyorum . 

MADDE 5. — 134 sayılı Kanunla değişen 
113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddele
rinin (C) bendlerinin fiilen faydalananların bu 
cezalarından ikişer senesi indirilir. 

BAŞKAN — Maddenin tadili veya müzakere
sine mütedair takrirler vardır. Okutuyorum. 
Muhterem arkadaşlarımdan sükûnet rica edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabulüne 

göre tasarıda 5 nci madde olarak yer alan hük-
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mün tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Zihni Betil 
Tokat 

BAŞKAN — Millet Meclisi metnindeki 5 nci 
maddenin 5 nci madde olarak görüşülmesi hak
kındaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu metninin 5 nci maddesi 

yerine Millet Meclisinin aşağıda gösterilen mad
de metninin 5 nci madde; olarak tasarıya eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Partisi Senato Grupu 
Başkanı 

l'Vthi Tevetoğlıı 

MADDE 5. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 
.Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan kurulan Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenler; fer'i ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyotlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolay isiyle hükmedilmiş 
olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmemiş olan zararlar ve para cezaları 
ödettirilmez. 

Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılama
mış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine ve
ya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvala
rın sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca duruş
malarımın muvakkaten tatiline karar verilen sanık
lar ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun geçici 7 nci 
maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyaları Mil
let Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunanlar hak
kında kovuşturma yapılmaz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî şa
hısların Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü 
maddeleri (A) bendleri gereğince kaybedilen 
hakları geri verilir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
-saklıdır. 

BAŞKAN — Refet Rendcci, Rifat öztürkçi-
ne, Ömer Ucuzal arkadaşlarımızın da aynı mâhi-
yotte öncırgeleri var. (Tevetoğlu'nun önergesine 
katılıyoruz sesleri) 

29 . 7 . 1966 O : 2 

BAŞKAN — İltihak ediyorlar efendim. 
Takrirlerin mâhiyeti Anayasa ve Adalet Ko

misyonu metninin değil, Millet Meclisi metninde 
5 sıra numarasını alan maddenin müzakeresini ta -
lobetmektodir. Bu husustaki takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnini müzakere ediyoruz, en 
aykırı teklif olması hasebiyle. 

MADDE 5. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki .12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan kurulan Yük
sek Adalet Divanınca, mahkûm edilenler; fer'i ve 
mütemmim cezalar ile ceza, mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedil m işler
dir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiylc hükmedilmiş 
olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmemiş olan zararlar ve para cezaları 
ödettirilmez. 

Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılama
mış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine ve
ya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvala
rı sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca duruş
malarının muvakkaten tatiline karar verilen sa
nıklar ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun geçici 7 
nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyaları 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunanlar 
hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî şa
hısların Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü 
maddeleri (A) bendleri gereğince kaybedilen hak
ları geriverilir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır . 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var .mı?... 

Buyurun Sayın Bckata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, bu madde münasebe
tiyle bir noktayı arz etmek istiyorum. Biliyorsu
nuz ki, bir önerge takdim etmiştim. Önergem. 
yarın saat .10 a kadar Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuza inceleme imkânı verilmesini sağla
mak için NuniLİ'muşiu!-, reddedildi. İçeride 94 ve
ya 95 arkadaşın mevcudiyetini Sayın Başkanı-
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anız tescil ettiler, sonra altı arkadaş dışarı çıktı. 
Burada 88 arkadaş kaldı. İçtüzüğün 52 nci mad
desi (A. P. sıralarından «burada 95 kişi var» ses
leri) İçtüzüğün 52 nci maddesi, tamsayıdan bir 
fazlası, yani 93 olmadan görüşmelerin yapılamı-
yacağını âmirdir. Şu halde sadece tarihî mesuli
yet karşısında değil, çıkarılan kanunun muallel 
•olduğunu huzurunuzda tescil ediyorum. 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — O senin 
kavli mücceridinde kalır... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — İşte 
bütün bir millötin karşısında tescil ediyorum. Bi
naenaleyh mevcudun 88 olduğunu tesbit ve tes
cil ettik. Sayın Reisi de gayrikanuni ve Anaya
saya aykırı bir işleme reislik yaptığından dolayı 
Türk kamu oyuna şikâyet ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bekata size 5 nci madde 
üzerinde söz verdik . 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ne 
4 ncü ve ne de 5 nci madde Türkiye'de Anayasa 
temeli üzerine kurulmuş bulunan Senatoda 88 ar
kadaşa riyaset eden bir heyetin reisliğini yapan 
arkadaş tarafından çıkarılamaz. Böyle kanun 
mualleldir. Tarihi mesuliyeti size aittir. 

BAŞKAN — Çoğunluğun bulunduğu tescil 
edildi efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — 95 kişi var 
bura da. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye taleple yok
lamaya geçmiş ve çoğunluğun mevcudiyeti tescil 
edilmiştir. İçeriye girip çıkarak ekseriyetin bu
lunmadığının iddiasının samimiyeti ortadadır, za
bıtlara geçmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
,odenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var. «Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporuna yeni bir madde ilâve edildiğine gö
re madde numaralarının buna göre değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz» diyor. Evvelâ bu takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporuna yeni 

bir madde ilâve edildiğine göre, madde numara
larının buna göre değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla, 

Samsun 
Refet Rendeei 

BAŞKAN — Maddeler bu silsileyi takibede-
cektir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel bütçe harcamaları sıra
sında hizmet karşılıklarının usulsüz ödenmesi do
layı siyi e, yetkililer tarafından (Haksız iktisaplar 
hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borç
ları hesabına aldırılan; vergi, resim ve hare dışın
da kalan ve Sayıştay ile Askerî ve Adlî Mahke
melerce suç ile alâkalı bulunmıyan (okul tazmi
natları hariç) ve sorumlular adına hükme bağlan
mış Devlet alacakları ile, hizmet ifa ve belgeleri 
saymanlıklara teslim edildiği halde mahsubu 
yapılamamış, âhizi üzerinde kalmış olan bütçe
den mütevellit avans artıkları (Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiyen kısımla
rı) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz hük
medilmemiş eski yıllara ait zimmetler hükmedil-
melerini mütaakıp silinirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok takrirleri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı madde yerine aşağıdaki metnin 7 nci 

madde olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
Salgılarımla. 

Refet Rendeci 

Madde 7. — Genel bütçe harcamaları sıra
sında hizmet karşılıklarının usulsüz ödenmesi-
dolayısiyle yetkililer tarafından (Haksız iktisap
lar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eşhas 
borçları hesabına aldırılan, vergi, resim ve harç 
dışında kalan ve Sayıştay ile askerî ve adlî mah
kemelerce suç ile alâkalı bulunmıyan ve sorum
lular adına hükme bağlanmış Devlet alacakları 
ile, hizmet ifa ve belgeleri Saymanlıklara teslim 
edildiği halde, mahsubu yapılamamış, âh iz üze
rinde kalmış olan bütçeden mütevellit avans ar
tıkları (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmiyen kısımları) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz hük
medilmemiş eski yıllara ait zimmetler hükmedil-
melerini müta<akıp silinirler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı cezaların affı hakkındaki kanun tasa

rısının Cumhuriyet Senatosu Adalet Komis^vo-
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nunca kabul edilen 6 neı maddesinden. (Okul 
tazminatları hariç) ibaresinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Antalya Bursa 
Mehmet Pırıltı Saffet Ural 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Altıncı maddeden parantez içinde olan (Okul 

tazminatları hariç) ibaresinin 'çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki tasa-

rıniin 6 ncı maddesinin 4 ncü satırındaki (Okul 
tazminatları hariç) ibaresinin madde metnin-

5. — Yoklama 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan; öğrenmek istiyorum hangi 'arkadaşımız 
istedi bu şeyi. 

BAŞKAN —• Çok rica 'ederim, söylemek mec-

den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
İzmir 

İzzet Birand 
BAŞKAN — Şu anda Başkanlık Divanına 

mensup bir üye çoğunluk haikkmda tereddüdü 
bulunduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple İçtüzü
ğümüzün 52 nci maddesinin sion fıkrası gereğin
ce (Kim sesleri...) Başkanlık Divanından; Di
vana da verilmiş o hak... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kim o zat? 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, beyan etmekle 

mükellef değiliz. Başkanlık Divanından bir ar
kadaş, Divana mensup 'bir arkadaş. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hangi usu
le göre yapıyorsunuz? Burada olmıyan bir kim
senin buna ha;kkı yoktur. 

BAŞKAN — Burada olan Ibir kişidir efen
dim. Rica ederim. Sayın Ünaldı. 

Yoklama yapılacak efendim. 

'buriyetine mütedair bir hüküm var itin? (Yok 
yok sesleri) 

30 . 7 . 1966 Cumartesi günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.40 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde affın kapsam tarihi ile önergelerin 
oylama sonucu 

(önergeler reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy ver enler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
160 
76 
85 
0 

24 
0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMÎR 
İzzet Birand 

[Redde 

Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 

Enis Kansu 
KARS 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Hikmet Îşmen 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 

deriler] 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

TOKAT 
Zihni Betiî 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlo. 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

549 — 



C. Senatosu B : 94 29 . 7 . 1966 O : 2 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddiu Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sefahattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Ueag'ök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANL 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügi]! 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburım 
M. Halûk Berkol 
Rıfat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca lı. 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 

Nevzat özerdendi 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligili 
Hüseyin K alpakl ıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç; 

MANİSA 
Emin Acar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Terfik Paksu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun M'entecşeoğhı. 

MUŞ 
Isa, Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseviu Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıt 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
("). Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

[Oya küt/ümıi)anlarj 

TABİÎ ÜYULER 
Mucip Ataklı 
Cemal (Mrsel (İ.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİTLİS 
Z. Nami Serei'hanoğlu 

BURSA 
İ'. Sahri Çağlıyangil 

ERZURUM 
Osm a n Alihocagi 1. 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
İ*. Şevki At a sağun 
(Başkan) 

SİİRT 
A b du r ra hm a n Kavak 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA. SEOllKN ÜYELER 

Enver Kok 
Ragıp Üııer 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlnnınıstır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 149 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 62 

Çekinserler : 1 
Oya katılmiyanlar : 36 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABÎÎ ÜYELER, 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M" eh met Ün aldı 
AFYON KARAMSAR 
M". Kazını Knraağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
V. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Yiğit Kök er-
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akit: Tekin 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Eikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
rhıver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türk er 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arakan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
ö. E aruk K11ıa yt ürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit, Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit. Allan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
]fazını Dağlı 

ÇORUM 
Aiâedditi Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selahattin (^izrelioğlu 
Azmi Lrdoğan 

ELÂZIĞ 
Cefa l Et'tuğ 

ERZURUM 
Edip Somun oğlu 

LSKİSEHlR 
Ömer Ueıızal 
Gavsi Uç agök 

GİRESUN 
Sabahattin. Orhun 

GÜMİ'ŞANE 
Ab'oas Cilâra 

HATAY 
ulusta fa, Deüveii 

TSPAETA 
Mustafa früleüu'U 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adah 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümiişoğlu 
Rifat öztürkçino 

İZMİR 
Ömer Lûîl'i Bozealı 
Cahit Okur m-
Nevzat üzerdendi. 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
1 lüseyiu Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
i Ait fi T ok oğlu 

KÜTAHYA 
Av. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

M AR A S 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksıı 

MUĞLA 
i I var, Kara öz 

NİfiüB 
Hüseyin Avni Göktürk 
Haldun Meııteşeoğlu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Musta.Ua Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Bofet Reııdeei 
Uethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet, Çekemoğlu 
Rifat Öeteıı 
Ziya önder 
Hulusi Söyteme/oğlu 

TEKİBDAö 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtıi H'oeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UREA 
Hasan. Oral 

UŞAK 
Mehmet Uaik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail. Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnei 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioği u 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne^ 
Selâhattiu Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztckin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cemal Gürsel (1.) 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M, Yılmaz Mete 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

AYDIN 
Osman Saim. Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M'. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Çekinser] 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

[Oya hahlmıy anlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeı* 
Refik Ulusoy 
Refik Ulusoy (t.) 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
AH Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arşları Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
O ÜMIIURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acı kaim 
Lûtfi Akadlu 
Âmil Ar tu s 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR VR G F.NEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RMAN İŞLER 
X 1. — Bâzı su e ve cezaların affı hakkın

daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; 
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 7 . 1966] 

IV 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
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