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571 4. — Görüşülen işler 
1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve on ar
kadaşının; İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve oniki arkadaşının, Gecekonduların dü
zenlenmesi hakkında; Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve on arkadaşının, Gece
konduların ıslâh, tasfiye ve önlenmesi hak
kında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gecekonduların ima
rı, tasfiyesi ve ıslâhı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sa
yısı: 83) 571,620:623 

Sayfa 
2. — Bâzı suç ve cezaların affı hak

kında kanun tasarısı il Cumhuriyet Sena
tosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arka
daşının, Vergi suç ve cezalarının affı hak
kında; Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bâzı orman 
suçlarının affına ve tazminatın terkinine 
dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıkmlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla il
gili olarak mahkûm olmuş diğer suçlula
rın cezalarının affına dair; Ankara Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesince 
mahkûm edilen 67 eski Kara Harb Okulu 
öğrencisinin affı hakkında Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, Bâzı suz ve ce
zaların affı hakkında ve Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 ar
kadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların af
fına ve bir kısım idari işlemlerin değişti
rildiğine dair kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/117, 2/81,114, 2/174, 
1/101, 2/207, 2/223) (S. Sayısı: 79) 571:613, 

624:627 



Sayfa 
5. — Sorular ve cevaplar 613 
A) Yazılı sorular ve cevapları 613 
1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi

ya Ekinci'nin, Muş ili Şoförler Cemiyeti 
Başkanının, Muş Emniyet Teşkilâtına men
sup dört polis tarafından dövülerek işken
ceye tabi tutulduğunun doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/100) 613: 

614 
2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-

trak'm, Tekirdağ - Çanakkale yolu güzergâ
hının daha kısa olarak tanzimine imkân 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Etem Erdinç'in yazılı ce
vabı (7/107) 614 

3. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçsinde sel
den evleri yıkılmış olan köylere yardım 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
-dair soru önergesi ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/113) 615 

4. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Bursa mezbahası inşası işine önce
lik tanınıp 1966 yılı programına alınıp 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, Türkiye'de I 
üç gün sonra yapılacak olan NATO Parlöman-
terlcri toplantısı hakkında bir açıklama yaparak, 
1969 da sona erecek olan NATO'nun bundan 
sonra hangi şekil ve şartlar altında devam ede
ceği hususunda yapılacak görüşmelere dair, 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ .da, törenlerle kutlanan Kara Kuvvetleri 
gününün tarihi hakkında yanlışlık yapıldığı 
noktasından uyarma amacını güden, gündem 
dışı birer demeç verdiler. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, sınır böl
gesi Posof'ta yıkılan yüzlerce eve, işsizlik yüzün
den başlıyan göçlere ve ürünlerde vukubulan 

Sayfa 
almmıyacağma dair soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/118) 615:616 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, Köyceğiz - Dalaman Numune Kal
kınma projesi sonucu ile Antalya Pilot 
Bölgesi çalışmaları sonucundan ne elde 
edilmiş olduğuna dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/123) 616:617 

6. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Karadeniz bölgesinin ekono
mik ve sosyal hayatına son derece etki 
yapan fındık mahsulünü değerlendirmek 
konusunda ne gibi tedbirlerin alındığına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Macit Zeren'in yazılı cevabı 
(7/38) 617:618 

7. — Konya Milletvekili İsmet Kapı-
sız'ın, Genç Millî Futbol takımının sebe
biyet verdiği müessif olayla ilgili olarak 
bir rapor alınıp alınmadığına ve müsebbip
ler hakkında ne gibi bir işlem yapılması
nın düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm yazılı cevabı 
(7/142) 618:619 

I hasatlara karşı alınması gerekli tedbirlere dair 
yaptığı konuşmaya İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu, Bakanlığı açısından, cevap 
verdi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Başkan
lık tezkeresinde yazılı neden ve sürelerle izin 
verilmesi kabul olundu. 

Yeniden kurulacak Vakıflar ve 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı madde

lerinde değişiklik yapılmasına dair kanunların 
Cumhurbaşkanlığınca veto edildiğine dair yazı
lar ve bu yazıların dayandığı gerekçe okunduk
tan sonra, 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Birinci kanunun teklif halinde iken ilk gö
rüşüldüğü Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından alınacak üçer kişiden kurulu bir 
geçici komisyon ve 

İkinci kanunun ise tasarı halinde iken görü
şüldüğü Plân Komisyonuna havaleleri kabul 
olundu. 

Gecekondu kanun tasarısının maddeleri gö
rüşülerek tümü açık oya sunuldu ise de tasnif 
sonunda yeter çoğunluk bulunmadığı anlaşıldı

ğından oylamanın gelecek birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

11 Temmuz 1966 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime (Saat 19,35 te) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Siirt 

Adil Yasa 

GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/238) (Plân Komisyonuna) 

2. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkında 
kanun tasarısı (1/239) (Adalet, içişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİF 
3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'in, Medeni Kanunun 253 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/346) 
(Adalet Komisyonuna) 

TEZKERE 
4. — Devlet orman işletmeleri ve kereste fab

rikaları ile anatamirhanc ve yedek parça depo 
müdürlüklerinin 1963 yılı bilanço raporunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/415) ( Sayıştay Komisyonuna) 

RAPOR 
5. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 

ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 
31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Adalet komisyonları raporları (2/41) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 128) 

»>*« 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 108 nci Bir
leşimini acıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 'başlıyo
ruz;. 

Bâzı arkadaşlar gündem dışı söz 'talebinde 
bulunmuşlardır. Gündemimizde mevcut 'mevzu 
dolayısiyle hiç kimseye gündem dışı söz veril-
aniye çektir. 

— Muhterem arkadaşlar, daha evvel alınmış 
olan bir karar gereğince Meclisimiz, kararda sı
ralanan kanunları sıra ile «görüşüp, sıranın en 
sonunda bulunan Af Kanun tasıarısma gelmiş 
'bulunmaktadır. Bugün Grup temsilcileriyle yap
tığımız toplantıda gerek Gecekondu Kanunu
nun, gerekse Af Kanunu tasarısının Cumhuri
yet Senatosunda görüşülme süresi içinde Millet 
Meclisinin de bâzı kanunları, bâzı teklif ve ta
sarıları ele almasını ve bundan evvel olduğu gi
bi bir sıra içinde görüşülüp 'bitirilme'sini temin 
edecek bir görüşme yapılmıştır. Bütün ıgrup baş
kanları bu görüşe uymuşlar ve Meclis günde
minde bulunan bâzı mevzuların bitirilerek, gün
demin tasfiyesini temin için, bilhassa gündem
deki bir görüşmeye tabi işler, kesin hesapla ilgi
li işler, anlaşmaların tasdiki ile ilgili muamele
ler ve bir iki maddeden ibaret ve faydalı bâzı 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın ıseçiltmiş ol 
duğu komisyondan iktifasına dair blir mektubu 
vardır. Bunu okutup bilgilerin/ize sunacağım. 

kanunların çıkarılmasını temin için Başkanlığa 
yardımcı olacaklarını beyan etmişlerdir. Bu ara
da bütün bunları çıkarabilmek için Meclisimi
zin her gün çalışması ve imkân varsa gece de 
çalışmaya devam etmesi hususunda grup baş
kanlarının görüşleri istenmiştir. Saat 15.55 ile 
20.00 arası her gün çalışma şeklinde, Sayın 
Y. T. P., Sayın Türkiye işçi Partisi ve Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi temsilcileri muta
bakat beyan etmişlerdir. 

Saym Adalet Partisi temsilcileri de her gün 
çalışma şeklini uygun bulmuşlar, yalnız gece 
yerine sabahleyin 10 - 13 ve 15 - 20 olmak üze
re daha uzun bir çalışma zamanı teklif etmiş
lerdir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tem
silcisi de, şimdiye kadarki çalışma düzeninin 
devam ettirilmesi; ne gece, ne de öğleden evvel 
ve her gün çalışıma şeklini uygun bulmadıkları
nım beyan etmişlerdir. 

Şimdi biz bu konuda alınabilecek kararı da
ha iyi hazırlıyabilmek üzere gruplar arasındaki 
müzakere ve mutabakatı da temin eder ümidiy
le birleşim sonunda böyle 'bir karar alınmasını 
uygun buluyoruz. 

Mili öt Meclisi Başkanlığına 

Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 
bilgilerinize saygı ille arz ederim. 

Giresun 
Kudret Bosuter 

BAŞKAN — Bügülerinize sunulun. 

1ENEL KURULA SUNUŞLARI 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve oniki arkada
şının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve on arka
daşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlen
mesi hakkında: Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekonduların ima
rı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/76, 2/13, 2/23, 
2/193) (S. Sayısı: 83) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel müzakerelerini ikmal ettiğimiz ve açık 
oylamada nisap hasıl olmadığı için ikinci defa 
oylarınıza sunulması ica'beden Gecekondu ka
nunu tasarısı ikinci defa açık oylarınıza sunul
muştur. Kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

2. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı üe Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı Orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak 
mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının affı
na dair-; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Aske
rî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski Kara 
Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç ve ceza
ların affı hakkında ve Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20 -
21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer bir 
kısım suçluların affına ve bir kısım idari işlem
lerin değiştirildiğine dair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 2/81, 114, 
2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sayısı : 79) (1) 

(1) 79 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzake
resine bağlıyacağımız bâzı suıç ve cezaların affına 
dair kanun tasarısının, Komisyon B'aşfeanlığı ta
rafından öncelik ve ivedilikle görüşülmesi isten
miştir. öncelikle görüşülmesi1 hususunu oylarını
za sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenleir... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi tümü üzerinde söz istiyen arkadaşla
rımın isimlerini okuyorum: 

'Tümü üzerinde gruplar adına sırasiyle Sa
yın Emin Paksüt C. H. P. Grupu adına ve Sa
yın Hüdai Oral keza C. H. P. Grupu «adına. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Emin 
Paksüt ve Hüdai Oral arkadaşlarımız konuşa
cak dunumda olmadıklarından isimlerinin silin
mesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Saym Emin Paksüt ve Sayın 
Hüdai Oral'm, konuşacak durumda olmadıkla
rı için, isimleri silinmiştir. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi Cu-
malıoğlu, Y. T. P. Grupu adına da Sayın Kasım 
Küf revi ismini yazdırmıştır. 

Tümü üzerinde Sayın Fehmi Cunıalıoğlu, 
Millet Partisi Grupu adına, Buyurun efendini. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI-
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Hükümetin hazırladığı af tasa
rısı ile Adalet Komisyonu raporu üzerinde Mil
let Partisi Meclis Grupunun görüş ve kanaatle
rini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyoruz. 

Hükümet tasarısı ile Adalet Komisyonu ra
poru arasında zevahiri kurtarmaya matuf ufak 
tefek değişikliklerden başka esaslı bir fark bu
lunmadığını peşinen ifade etmek isteriz. 

Teklif edilen hükümleri, taşıdıkları ruh ve 
zihniyeti, Anayasa ve hukuk prensiplerinin ve 
memleket realitelerinin ışığı altında tahlil ede
rek bu tasan takibedilen ıasıl maksadı teşhis ve 
teşhire çalışacağız. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek malûmla
rıdır ki, af müessesesi de ceza verme hakkı gibi 
her şeyden evvel içtimai fayda mülâhazasına 
dayanır. 

Suçların takibinde ve faillerinin cezalandı
rılmasında içtimai fayda kalmadığına bilâkis 
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bunların unutulmasının cemiyetin huzur ve sü
kûnuna hizmet edeceğine, umumi efkârı yatış
tıracağına inanılan hallerde af yoluna gidilir. 
Bu müesseseyi haklı gösteren temel unsur bu
dur. 

Umumi af çok defa ihtilâllerden, inkılâplar
dan, büyük buhranlardan sonra geçmişi unutup 
geleceğe yönelmek maks'adiyle ilân edilir. 

Bu maksadın dışında kalan aflar da görül
müştür. Bir mukabil ihtilâlle iktidara gelenler, 
-benimsedikleri devri ihya etmek ve mahkûm 
edilmiş olan fikir ve zihniyeti tekrar millet ha
yatına hâkim kılmak istiyenler bu yola başvur
muşlardır. 

Meşruiyeti Milletçe 'kabul ve tescil edilmiş 
olan 27 Mayıs ihtilâlinin getirdiği Anayasa sa
yesinde işbaşına gelen bugünkü İktidarın, 'bir 
mukabil ihtilâl sonunda düşünülebilecek karak
terde bir af tasarısı hazırlaması sıöz konusu ol
mamak icabeder. 

Af tasarısı geçmişi unutma, cemiyetin huzur 
ve sükûnuma, millî 'barışa hizmet düşüncesiyle 
hazırlandığı ölçüde meşru ve maktul sayılabilir. 
Elimizdeki af tasarısını bu ölçülerle değerlen
dirmeden evvel, hiç unutulmaması icaibeden bâ
zı gerçekleri bir kere daha ifade etmeyi faydalı 
ve hattâ zaruri bulmaktayız. 

Bugünkü nizamın meşru temeli '27 Mayıs ih
tilâlidir. Siyasetlerini ve davranışlarını bu esa
sa göre ayarlamıyanlar, «Geçmiş kapanmıştır, 
27 Mayısı tarihin sinesine tevdi edelim» gibi 
arasıra iğreti sözler söyliyenler, ne kadar mari
fetli olurlarsa olsunlar kimseyi aldatamıamış-
lardır ve aldatamıyacaklardır. Haklarında söz
lerine göre değil, fiillerine göre hüküm ver i le
cektir. Geçmiş devri tasfiye eden (güçlerle iböy-
lelerinin çatışması ve memleketin iki hasım 
kampa ayrılması önlenemiyeceiktir. Böyle bir 
gidişten huzur ve sükûn beklemek de bir hayal 
olacaktır. Tarihten ibret almasını bilenler, kin 
ve ihtirasla idrakleri körlenmiyenler memleke
tin yarını hakkında endişeli düşüncelerden 
kendilerini kurtaramıyac aklardır. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi 10 
Ekim 1965 seçimlerinde müphem bir af va'din-
de bulunmuş ve böylece herkese ümit vermeyi 
kendi siyasi çıkarına ve felsefesine uygun gör
müştür. 

Hükümetin af gerekçesi yeni Anayasanın 
kaibulünden 10 Ekim 19®5 Genel Seçimlerine 
kadar geçen zarmanı bir intikal devresi saymak
ta, sosyal, siyasi ve iktisadi bünyemizde husule 
geldiğini ifade ettiği gelişmeler karşısında «iş
lenmiş bir kısım suçlara verilmiş olan cezaların 
çektirilmesiııde, bâzı suçların taklibinde içtimai 
bir-fayda kalmamış ve affın sosyal bir tedbir 
olacağı inancı ve 'bir atıfet olma niteliği de 
göz önünde bulundurularak bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır» demektedir. 

Bu müphem sözlerden başka, umumi gerek
çe mahiyetinde bir mütalâaya tasarıda raslıana-
mamaktadır. En önemli maddeler de gerekçe
den mahrumdur. Şu hale göre, elimizde tâbiri 
caizse gerekçe olarak içtimai fayda ve âtif et ke
limelerinden başka bir şey kalmamaktadır. 

Her sualin cevabını bu sihirli kelimelerde 
bulmak, Anayasa ve hukuk prensiplerine hak 
ve adalet esaslarına ve memleket realitelerine 
aykırı düşen hususları bunlarla gidermek şüp
hesiz mümkün değildir. 

Her şeyden evvel nedenlerini daha sonra 
açıklamak üzere, şunu peşinen ifade edelim ki, 
bu tasan bir siyasi kurnazlık vesikasıdır. 27 Ma
yısı ret ve inkâr eden bir zihniyetle hazırlan
mıştır. 

Biz şimdilik tasarının bütün hükümlerini 
bir tahlile tabi tutmıyacağız. Yalnız gizlenmeye 
çalışılan tehlikeli bir zihniyeti teşhis ve teşhire 
yarıyacak örnekler üzerinde duracağız. Bu zih
niyet tesbit edildikten sonra, tasarıdaki diğer 
hükümlerin âdeta hir 'garnitürden başka bir şey 
olmadıkları kendiliğinden meydana çıkacaktır. 

Af nedir? Evvelâ bunun cevabını verelim. 
Af, bir şefkat ve atifet müessesesi, cemiyeti 

huzura kavuşturacak bir sosyal tedbirdir. Her 
halde, yeni Anayasanın mahkûm ettiği bir dev
ri ve zihniyeti temize çıkarmak, meşruiyeti mil
letçe kalbul ve tescil edilmiş bulunan bir ihtilâ
li de dolamıbaçlı yoldan mahkûm ve tasfiye et
mek vasıtası değildir. Kanaatimizce affı bu ha
le getirmeye kimsenin gücü yetmiye çektir. 

27 Mayıs devriminin neticelerini tasfiye et
meye kimsenin gücünün yetrniyeceğini 19 Ma
yıs mesajında açıkça ifade etmiş bulunan Cum
hurbaşkanı Sayın Sunay, öyle ümidediyoruz ki, 

— 572 — 



M. Meclisi B : 108 

Anayasanın kendisine verdiği yetki ile böyle 
heveslerin 'karşısına herkesten evvel çıkacak
tır. 

Söyliyeceklerimizin maksatlı yorumlara ta
bi tutulmaması için Millet Partisinin ve onun 
Meclis Grupunun aylarca evvel tesbit edilmiş 
olan bir kararını <açıklıyacıağız. 

Partimiz ve grupumuz Anayasayı ihlâl su
çundan Türk Ceza Kanununun 146 ncı madde
sine göre, ayrı zamanlarda ve ayrı mahkemeler
de mahkûm edilmiş bulunanların aralarında hiç 
bir tefrik gözetilmeksizin affedilmelerine taraf
tar ve fakat 'bunların âmme haklarının iadesi
ne karşıdır. 

Bu hükmümüzün en taze delilleri 27 Mayıs
tan bu tarafa cereyan eden hâdiseler ve geçirdi
ğimiz buhranlardır. 

Yeri gelmişken bir kere daha tekrarlıyalım 
ki, Millet Partisi Anayasaya sığınıp onun meş
ru temelini jnkmafc istiyen heveslerin her za
man karşısında bulunacaktır. 

Şimdi Hükümetin niyetini teşhise yarıyacak 
bir örnek üzerinde duracağız. Af Kanunu tasa
rısında Anavasayı ihlâl suçundan Yassıada,'d a 
mahkûm edilenlerin cezalannın tamamı bütün 
hukukî neticeleriyle affedilmekte ve bunlara 
en yüksek Devlet memurluklarına gelme yolu 
açılmaktadır. 

Anayasaya göre, en ufak 'bir âmme hizmeti
ne getirilmeleri yasak edilmiş olanlara, en yük
sek Devlet memurluklarına, kilit noktalarına 
gelme imkâ'imın tanınması her şeyden evvel 
Anayasanın ruh ve maksadına tamamiyle aykı
rı düşer. 

Anayasanın sözü ve ruhu ile yürürlükte ol
duğunu, herkes kadar bilmesi ic'abeden Hükü
met, hangi millî ve âli düşüncelerle böyle bir 
teklifi yapmaktadır? Anayasanın muhtar ve ih
tiyar heyeti üyesi olmalarını bile memleket için 
mahzurlu bulduğu insanların Devletin en yük
sek kademelerine getirilmelerini caiz görmek 
gizli bir hesabı olmıyanlar için şüphesiz müm
kün değildir. Yassıada mahkûmları ve yurt dı
şına kaçanlar için suçluluğu ortadan kaldıran 
bu hudutsuz şefkat ve atifet ne gariptir ki, yi
ne Anayasayı ihlâl suçundan Ceza Kanununun 
aynı maddesi ile başka bir mahkemede mahkûm 
edilmiş bulunan 21 Mayıs olayı faillerinden esir
genmekte ve bunların cezalarından ufak bir 

11 . 7 . 1966 O : 1 

miktarın indirilmesi ile yetinilmektedir. 
Hak ve adalet esaslariyle Anayasa ve hukuk 

prensipleriyle bağdaşmıyan bu fark karşısında 
Hükümet Yassıada'da mahkûm edilenleri suçlu 
saymıyor m u ! Affı bunlar için âdeta bir tashi
hi karar yolu olarak mı düşünüyor, sualini her 
normal vicdanın kendisine sormaması mümkün 
müdür? Acaba Hükümeti bu adaletsiz tefrika 
zorlıyan itiraf edemediği sebepler mi vardır? 
Bu soruların cevabını hâdiselerde ve mantıkta 
arıyacağız. Bu farklı muameleyi suçluların şa-
hıslariyle alâkalı mâkul sebeplerle izah etmek 
mümkün müdür? Evveâ bunun üzerinde dura
cağız. Karşımızdaki manzara şudur: 

Bir tarafta tecrübesiz, şahsi bir menfaat ve 
ihtirasla hareket etmeleri beklenemiyecek genç 
Harbiye talebeleri ve subayları vardır. 27 Ma
yıs ihtilâlinde alkışlanan genç Harbiydiler, 
hangi ikbale kavuştular ki, 21 Mayısa katılan
ların hareketlerini şahsi ihtiras ve menfaatle 
izah etmek mümkün olsun? O halde onları bu 
harekete sevk eden sebepleri süfli duygularda 
aramamak lâzımdır. 

Siyasi suçlardan dolayı idamları faydalı 
bulmıyan bir inanışın her zaman savunucusu 
olarak, Talât Aydemir ve arkadaşlarının da 
idam edilmemeleri için Yüksek Meclisin 'atıfeti
ne vaktiyle müracaat ettiğimiz zaman belirtti
ğimiz üzere, bu sebeplerden birinin 27 Mayıstan 
sonraki intikamcı tahrikler olduğunu kabul et
mek insafa uygun düşer. 

Diğer tarafta ise, kendi ikbal ve iktidarlarını 
devam ettirmek için yıllar boyunca Anayasayı 
çiğniyen ve böylece memleketi henüz sarsıntıla
rı bitmemiş olan bir ihtilâle ve buhranlara sü-
rükliyen yaşlı başlı, tecrübeli insanlar vardır.. 

Bu iki suçlu grupunun durumu bir arada 
düşünüldüğü zaman, peşin bir fikirle hareket et-
miyen, Anayasanın temelinde yatan hükme say
gılı bulunan her vicdan genç Harbiyclileri ve 
genç subayları, daha fazla şefkat ve atıfete lâ
yık görür. 

Anayasayı çiğniyenlerin niyet ve maksatları 
bakımından mesele mütalâa edildiği zaman, leh
lerine bir netice doğması icabeden genç Har
biye talebelerini ve genç subayları, durumları 
daha ağır olan Yassıada mahkûmları için düşü
nülen hudutsuz şefkat ve atıfete lâyık görme
mek, eski devrin mesulleri ile, o devre sahip 
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çıkmaktan ve 27 Mayıs ihtilâlinin meşruiyetini 
'kabul etmemekten 'başka nasıl bir niyet ve se
beple izah olunabilir? 

Hükümet programının, «Biz, bir intikal dev
rinin, mübalâğalı, tezatlı, kırıcı hâdiselerinin 
'bütün tesirleri ve neticeleri ile kapanmış oldu
ğuna yürekten inanmaktayız.» denmektedir. 
Ayrıca Hükümet her vesile ile, demokratik re
jimin tamamiyle yerleştiğini, 'Türkiye'de şartla
rın normal olduğunu belirtmekten geri kalma
maktadır. 

Hükümet bu sözlerinde samimî ise, bahsetti
ği intikal devrinin tahrikçi havası içinde suç iş-
liyen 21 Mayısçılar için neden geçmişi kapa
mak: istemektedir? özel bir maksadı olmasaydı, 
Hükümet, geçmişe 'ait tortuyu toptan temizle
mek yoluna giderdi» diyecekleri haksız çıkara
cak hangi sebep vardır. Gerekçede bulunma
makla berabar Hükümetin sözde bir sebep ileri 
sürdüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. 

Yassıada mahkûmlarının afları vaktiyle ka
demeli bir şekilde yapılmış, bu sebeple 21 Ma
yıs olayı faillerinin de -kademeli bir şekilde affı 
uygun bulunmuş. Buna gerekçe değil, çaresiz
liğin veya samimiyetsizliğin bir çırpınışı dem efe 
yerinde olur. 

1961 seçimlerinden sonra, Yassıada mahkûm
ları için toptan af sloganı ile yeri yerinden oy
natan, bunun siyasetinin ve propagandasının 
mihveri yapan Adalet Partisi değil miydi? Şim
di ibu partinin Hükümetinin, «Geçmişte tatbi
kat kademeli olmuştu» gibi yosun kadar daya
nıksız bir söze sarılmasını samimî bulmak ta
katini hiçbir ciddî insan kendinde bulamıyacak-
tır. O halde bu adaletsiz tefrik için başka sebep
ler aramak zorundayız. 

Yassıada mahkûmlariyle, 21 'Mayıs olayı suç
lularının durumları başka bir yönden incelendi
ği zaman da 21 Mayısçılar lehine yeni bir neti
ce ortaya çıkmaktadır. 

Kırat sembolünden meded umulduğu, talih
siz insanların kefenlerinin ve yakınlarının bay
rak yapıldığı, eski devir idarecilerine mensubi
yetin âdeta bir asalet unvanı gibi sömürüldüğü 
memleketimizde, Yassıada mahkûmlarının siya
si güçlerini yitirmiş oldukları veya böyle bir gü
cün bulunmadığı şüphesiz iddia edilemez, iddia 
edenler bulunsa 'bile buna kendileri de inanmaz

lar. Gerçek budur. Çoğu kader kurbanı genç ve 
tecrübesiz insanlardan mürekkebolan 21 Mayıs-
çılarm ise, harekete 'geçirebilecekleri ne siyasi, 
ne de başka bir güçleri vardır. Affın bâzı mah
zurları olabileceğini düşünenler varsa, bu mah
zuru 21 Mayısçılarm affından ziyade Yassıada 
mahkûmlarının affında aramalıdırlar. Türkiye 
gerçekleri, mantık ve insaf bunu emreder. 

Görülüyor ki, bu -balkımdan da 21 Mayıs ola
yı failleri daha fazla şefkat ve âtifete lâyıktır
lar. Buna rağmen bunlar aleyhine ve Yassıada 
mahkûmları lehine Hükümetin yarattığı bu ada
letsiz fark için başka sebepler aramak lâzımdır. 
Geçmiş hâdiselerin ilhamı ile bu mevzuda hatıra 
birçok şeyler ister istemez gelmektedir. 

Vaktiyle, Talât Aydemir ve arkadaşları hak
kında verilmiş olan idam kararlarının Meclisçe 
tasdikini sağlamak için, birtakım zevatın aşırı 
gayretler 'gösterdikleri, idam kararlarının tas
dik edilmemesi halinde vahîm sonuçlar doğa
bileceği tehdidinin Meclis koridorlarında kol 
gezdiği henüz unutulmamıştır. O zaman Sayın 
liderimiz Osman Bölükbaşı'nın Meclis kürsüsün
de: «Açıkça ifade edilmiyen ve fakat kulakla
ra fısıldanan, çeşitli endişe ve mülâhazalar vic
danımızın kapısını asla zorlamıyacaktır. Kulis 
baskısı ile Yüksek Mteclisin kararlarına istika
met vermeye çalışan cüretlerin 'daima karşısın
da bulunacağız. Siyasi rejimler, teminatları 
cellâdın çekeceği ipten ziyade, başka faktörler
de aramak mecburiyetindedirler. Mühim olanı 
bu faktörleri ve şartları hazırlamaktır. Bir mec
lise şeref ve itibar sağlıyacak olan husus ise, ge
len idam kararlarını hemen tasdik etmekten zi
yade, bu şartları ve faktörleri sabırla ve isa
betle hazırlamak olmalıdır.» şeklinde söylediği 
sözler bu gayret ve baskılara balr cevap teşkil 
etmişti. 

Bugün geçmişi hatırlatmamız sebepsiz değil
dir. Orgeneral Sayın Cemal Tural'm, 2ıl Mayıs-
çıların affına karşı olduğu, meşhur Tural mek
tubu hâdisesinin ortaya koyduğu bir gerçektir. 
Geçmişteki bütün bu hâdiseleri bilenlerin zih
ninde «21 Mayısçıların af edilmemeleri için bir
takım zevat, Hükümet üzerinde baskı mı yapı
yor?» Şüphesi ister istemez uyanmaktadır. Bu 
mevzuda çeşitli rivayetler de dolaşmaktadır. 
Kimisine göre, Hükümet böyle bir baskıya mu-
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kavemet edemediği için af tasarısında 21 Ma-
yısçıların aleyhine adaletsiz bir tefrike 'gitmiş
tir. Kimisine göre de, asker suçluların affını 
kendisine ve partisine has sebeplerle istemiyen 
Hü'kümet, Tural me'ktulbunıı bir bahane olarak 
kullanmakta ve kendi kararının mesuliyetini 
'başkalarına yüklemeye çalışmaktadır. Böyle bir 
•baskı varsa, Hükümet buna boyun eyiyorsa, 
bu takdirde Türk Milletini idare etmek ve Yü
ce Meclisin itimadına lâyık olmak şerefini kay
betmiş demektir. 

BAŞKAN — Sayın Cunıaboğlu, 20 dakika
nız doldu efendim. Nutkunuz daha uzun 'mu? 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Devamla) — 5 dakika kadar daha sü
rer. 

BAŞKAN — 5 dakika kadar daha sürebilir 
diyor, arkadaşlar. 20 dakikayı tecavüz ettiği 
için, bitirinceye kadar konuşmasına devamı hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI

OĞLU (Devamla) — Evvelemirde Hükümetin 
bu noktaları aydınlatması, uyanan şüphe ve te
reddütleri ortadan kaldırması ve dolaşan riva
yetlerin saltanatına böylece nihayet vermesi lâ
zımdır. Etrafında büyük gürültüler koparılan. 
muhtevası hakkında çeşitli söylentiler çıkarı
lan, âdeta efsaneleştirilen Tural mektubunun 
Meclise ve millete açıklanması zamanı kanaati
mizce gelmiştir. 

Hükümet bu açıklamayı yaptığı takdirde, 
devam eden dedikoduların sisi dağılacak, 'ger
çekler meydana çıkacak ve bir karar arifesinde 
bulunan millet temsilcileri de 21 May isçi kırın 
affına karşı olan ve bugün ordunun başında bu
lunan zatın ileri sürdüğü mütalâa ve sebepler
den tam zamanında faydalanmak imkânını bu
lacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün Yassıada mahkûmları meselesi diye 

çözümlenmesi gereken bir huzursuzluk konusu 
yoktur. Birkaç firari mahkûm sanık hemen 
hepsi çeşitli yollar ve formüllerle 'affedilmiş, 
emeklilik hakları tanınmış, meslek ve sanatları
nı icrada serbest bırakılmışlardır. Bugün hapis
hanelerde bir tek Yassıada mahkûmu kalma
mıştır. 

Malıkûilliyetlerinin neticesi'âmme haklarından 
mahrum olan bu zevatın âmme haklarının iadesi
ni hedef tutan bu af kanunu hem eski zihniyeti 
hortlatmak ve hem de 27 Mayısın meşruiyetini hi
çe sayarak onu benimsiyen Türk toplumunun hu
zurunu kökünden sarsmak maksadından başka bir 
şey değildir. 

Genellik, eşitlik prensiplerinden mahrum bu\ 
liman bu tasarı bu şekli ile kanunlaştığı takdirde 
mevcut huzursuzluğu daha da artıracaktır. 

Gelelim âdi suçlara : 
Şüphesiz sosyal şartlarımız o kadar kötüdür 

ki, birçok şahıs toplumun kurbanı olarak suçlu 
mevkiine düşmektedir. Yapılacak asıl iş bu kö
tü şartları ıslah etmek, özellikle sefaleti ve ceha
leti oıtadan kaldırabilmektir. Fakat şartlar bo
zuk diye ceza mekanizmasını işlemez hale getir
mek veya sık sık çıkarılan af kanunları ile ceza 
korkusunu kaldırmak çıkar yol değildir. Gerekir
se eczalar hafifletilir veya hafifletici sebepler ço
ğaltılabilir. Veya suçların ıslahı halinde daha faz
la indirim imkânı tanıyan bir infaz sistemi geti
rilebilir. Unutulmamalıdır ki, etkili olan cezala
rın ağırlığı değil muhakkaklığıdır. 

Bugün bir genel affı haklı gösterecek hiçbir 
ilmî gerekçe mevcut değildir. Nitekim tasarının 
gerekçesinde de, inandırıcı bir gerekçe göstcrile-
memektodir. Esasen bu affın temelinin politik 
olduğu, asıl gayesinin özlemi duyulan bir devre 
iadei - itibar sağlamak olduğu aşikârdır. Hal böy
le olmakla beraber bugün artık âdi suçları da 
kapsıyan bir genel af kanunu çıkarmak zaruret 
halini almıştır. A. P. tarafından bu konu öyle
sine istismar edilmiştir ki, bundan vazgeçilmesi 
onbinlerce mahkûm arasında ağır bir huzursuz
luk ve panik yaratacaktır. 

Bu itibarla A. P. nin sorumsuzca siyasi bir 
istismar vasıtası olarak kullandığı af konusu, 
yaratacağı zararlı sonuçlara rağmen, bugün bir 
emrivaki halini almıştır. Artık kaldırılması gere
ken hususun âdi suçlarda, affın kapsamının ne 
olacağı meselesidir. 

Af kanununun şevkini haklı gösterecek ilmî 
bir izah nasıl yapılamıyorsa, aftan yararlanacak 
suçlunun tâyininde de her hangi bir ilmî kritere 
rastl anm anıakta dır. 

Maddelerin müzakeresi esnasında arkadaşları
mızın üzerinde duracağı çeşitli tenakuzlardan en 
önemlisine burada işaret etmekle yetineceğiz. 
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Hayat şartlarının ağır tazyiki altında ve bel
ki de ileride iade etmek düşüncesi ile mütevazi 
bir meblâğı zimmetine geçirmek zorunda kalan 
mahkûmlar affedilmezken, devletin en sorumlu 
mevkilerini işgal etmiş kişilerin Hazineye iras et
tikleri büyük zararların bir kalemde silinmesini 
görmek üzücü bir çelişme teşkil etmektedir. Tasa
rının bu önemli tefriki giderilmeden kanunlaşma
sı halinde kamu vicdanında ve toplumun adalet 
duygusunda meydana gelecek yaraları telâfi et
mek mümkün olmıyacaktır. 

Tasarının bütününe hâkim olan ve siyasi suç
larda olduğu gibi âdi suçlarda da karşımıza çıkan 
işbu tefrik vatandaş vicdanında «Bizden olanlar 
affedilir, bizden olmıyanlar affedilmez.» tarzında 
bir kanaatin yerleşmesine yol açacak ve bu du
rum kanunların hâkimiyetini ve Büyük Millet 
Meclisinin itibarının ağır şekilde yaralıyarak top
lumda kanunların partizan olabileceği yargısını 
yerleştirecektir. 

Millet Partisi rejimin, cemiyetin ve büyük 
Türk Milletinin en büyük düşmanı olan kominiz-
min dün olduğu gibi bugün de karşısmdadır. 
Yurdumuzdaki komünist faaliyetleri ve propagan
daları Anayasaya ve mer'i kanunlara rağmen var
lığımızı ve âtimizi tehdideden bir tehlike manza
rası arz etmektedir. Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddelerinden mahkûm edilmiş olanlar, 
birkaç kişiden ibaret olup kanaatimizce fikir suç
lusu değildirler. Bunlar rejim düşmanıdırlar. 
Bu bakmıdan Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddelerine göre mahkûm edilenlerin 
af kanunu şümulü dışında bırakılmasını uygun 
ve olumlu bulmaktayız. 

Son olarak üzerinde durmak istediğimiz hu
sus, içinde bulunduğumuz bu mukaddes çatının 
haysiyet ve itibarı ile ilgili son derece önem arz 
eden bir konudur. 

Büyük Millet Meclisinin üyeleri arasında çe
şitli suçlardan ötürü haklarında kovuşturma 
açılmış olanların bulunduğu ve bunların sayısının 
88 e baliğ olduğu hepimizin malûmu bulunmak
tadır. Meclis üyelerinin böyle bir aftan istifade 
etmeleri halinde âmme vicdanında bu kanunun 
çıkarılışının gerçek sebeplerinden birinin de, Mec
lisin kendi kendini affetmesi kanaatini uyandıra
cağı her türlü şüpheden varestedir. Bir parlâ
mentonun haysiyet ve itibarı için fevkalâde ağır 
bir darbe teşkil edecek böylesine bir. ibham ve it
hamın şiddeti altında ezilmemek, hangi partiye 

mensubolursa olsun Meclisin bütün sayın üyele
rinin ilk endişesi olmalıdır. 

Anayasamızda, Millet Meclisi üyelerinin maaş
larına yapılacak bir zammın gayet sert kalıplara 
bağlandığı ve bununla da yetinilmiyerek, yapıla
cak her hangi bir maaş zammının kanunu çıkaran 
Meclise değil ancak mütaakıp devreye tatbik ka
biliyeti olduğu hükmü göz önünde bulundurulur
sa, çıkarılan bir af kanununun şümulünden o dö
nem milletvekillerinin istifade ettirilmesi keyfiye
tinin evleviyetle Anayasanın ruhuna aykırı düşe-
şeceği aşikârdır. 

Türkiye'nin ve belki de Dünya parlâmentola
rının tarihinde ilk defa vukubulabilecek olan böy
lesine büyük bir siyasi hata, bizden yana olanlar 
için kanun çıkarma kanaatinin yerleşmesine hiz
met edecektir. Bu konuda iktidar partisi gru-
punu, böylesine sakîm bir devlet felsefesini 
terk etmelerini, üzerine titrediğimiz rejimin selâ
meti bakımından ikaz etmeyi tarihî bir görev ad
dediyoruz. 

Millet Partisi Grupu adına af tasarısı hakkın
daki mâruzâtımıza burada nihayet verirken, mad
deler hakkında grup arkadaşlarımızın sırası gel
dikçe görüşlerini bildireceklerini beyan eder, Yü
ce Meclisi üstün saygılarımla selâmlarım. (Orta
dan ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ka
sım Küfrevî? (Yok sesleri.)* 

C. 11. P. Grupu adına Sayın Mustafa Uyar. 
C. H. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA UYAR 

(İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Af kanunu tasarısı hakkında C. II. P. Millet 

Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

A. P. 1965 yılı genel milletvekili seçimleri 
sırasında yayınladığı seçim bcyannamesiyle 
(Memleket gerçekleri, menfaat ve ihtiyaçlarına 
uygun bir af çıkarılacaktır.) va'dini ortaya atmış
tır. Aynı va.it Demirel Hükümetinin programında 
da yer almıştır. 

'C. II. P. olarak, «memleket gerçekleri, menfa
at ve ihtiyaçlarına uygun bir af kanununun çı
karılmasının karşısında değiliz. 

C. II. P. Grupunun A. P. iktidarı ile bu ko- -
nudaki anlaşmazlığı hangi suçların, hangi şartlar
la affın kapsamına dâhil edilmesi veya af dışın
da bırakılmasının memleket gerçekleri, menfaat 
ve ihtiyaçlarına uygun olacağı hususunun tesbi-
tindedir. 
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C. H. P. l)iı konuda objektif kıstaslardan ha
reket edilmesi zorunluğuna inanmaktadır. 

Bu objektif kıstaslardan birisi, çıkarılacak olan 
affın, bütün siyasi partilerimizin meşruluğunun 
şartı olan ve her birimizin aynı derecede savun
makla ödevli olduğumuz Anayasa düzenimizin da
yandığı temel ilke ve görüşleri, zedelemem esidir. 
Bu münasebetle şunu derhal belirtmek isteriz ki, 
bugüne kadar Türkiye'de çıkmış hiçbir af kanu
nu mütalâamızın gerekleri karşısında gereksiz kal
mamıştır. 

C. II. P. olarak üzerinde durmayı zaruri say
dığımız ikinci temel kıstas, çıkarılacak olan affın 
düzeninin ve özellikle Devlet ve kamu hayatının 
alılâ.kiliğini bozucu hükümler getirmem esidir. 

A. P. iktidarının getirdiği af kanunu tasarı
sı, gerek Hükümet ve gerek komisyon metinleri 
olarak incelendiği vakit, bu tasarının biraz ev
vel arz ettiğimiz iki temel kıstasa tamamiyle ay
kırı ve memleket gerçeklerine, menfaat ve ihtiyaç
larına hiçbir surette uygun düşmiyen hükümler 
taşıdığı meydana çıkmaktadır. 

Tasarı incelendiği zaman anlaşılıyor ki, A. P., 
Anayasamızın dayandığı temel ilke ve görüş
lerden bir kısmını savunulmaya değer bulduğu 
halde, aynı derecede önemli olan diğer bir kısmı 
nı savunulmaya önemli bulmamaktadır. Anaya
samızın temelini teşkil eden 27 Mayıs Devriminin 
meşruluğu fikri karşısında ve Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerinden olan lâiklik ilkesi karşısında 
pek kayıtsız ve müsamahakâr görünen A. P. ik
tidarının bu zihniyeti aynen bu tasarıya da ak
setmiştir. A. P. iktidarının getirdiği tasarıda ko
münizmle ilgili suçların af dışı bırakılması Ana
yasanın pek önemli bâzı ilke ve görüşlerinin sa
vunulması bakımından ne kadar yerinde ise, 27 
Mayısın meşruluğuna ve lâikliğe karşı işlenmiş 
suçlar için de, aynı hassasiyetin gösterilmesi ge
rekmektedir. 

Tasarı bu anlayıştan uzaktır. Tasarı A. P. nin 
kendi siyasi tercihlerini, yürütmek için ortaya 
koyduğu "bir vasıta mahiyetini taşımaktadır. 

Görülüyor ki, Hükümetin getirmiş olduğu af 
kanunu tasarısı (memleket gerçekleri, menfaat ve 
ihtiyaçlarına uygun) olmaktan çok ötede (kaza 
ve kader kurbanı olarak ceza evlerine düşmüş olan 
ve merhamet ve şefkate muhtaç, bulunan kardeş
lerimizin affını) bir perde gibi kullanmak sure
tiyle, aslında (Anayasa ve hukuk dışı davranış

larıyla meşruluğunu kaybetmiş bulunan bir ikti
darın) sorumlularını 27 Mayıs 1960 tan önceki 
durumlarına getirmeyi hedef tutmaktadır. Bu 
hedef, memleket gerçeklerine aykırı ve millî hu
zuru bozacak niteliktedir. 

C. II. P. olarak, affı bir atıfet kabul ediyo
ruz ve A. P. nin va'dinin gerçek çerçevesi içinde, 
kaderin cilvesiyle ceza evlerine düşmüş olan ma
sum kardeşlerimizin affının karşısında değiliz. 

Halbuki, bu nitelikten uzak olan tasarı, atıfet 
sınırını da aşarak, Anayasanın başlangıç kısmın
da yer alan temel ilkeyi hiçe saymak suretiyle, 
27 Mayıs Devriminin meşruluğuna gölge düşürü
cü bir mahiyet taşımaktadır. Şöyle ki : 

.1. Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edil
miş kişilerin affı. 

Aslında, Yüksek Adalet Divanınca hüküm giy
miş olanlardan, 8 . 7 . 1966 günü Sayın Cum
hurbaşkanının affına mazhar olmuş bulunan dü
şük Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'dan gayrisi, ge
rek geçen dönemde. İnönü Hükümetleri zamanın
da çıkarılmış olan kanunlar ve gerekse, Cumhur
başkanı tarafından çıkarılmış bulunan özel af ka
rarnamelerinden faydalanarak cezaevlerinden çık
mış, emekliliğe hak kazanmış olanlara emeklilik
leri verilmiş ve özel sanat ve mesleklerini yapmak 
imkânına kavuşmuş ve mahcııriyet halleri kaldı
rılmıştır. Gerçek bu iken : 

A) Tasarının 6 ncı madesi ile güdülen mak
satlardan birisi, Celâl Bayar'ın affını sağlamak
tır. Bu suretle, Bayar'ın T. B. M. M. üyeliği, Ba
kanlık, Devlet memurluğu ve siyasi parti üyeliği 
hariç her türlü kamu haklarından istifade hakkı 
da iade edilmiş olacaktır. 

Asla nedamet getirmediği ve her haliyle 27 
Mayıs 1960 Devrimini meşru saymadığı, Yüksek 
Adalet Divanına şenî mahkeme, af değil tashihi 
karar istiyorum, diyen bir zatın genel af kapsa
mına alınması ile, 27 Mayıs 1960 Devriminin 
meşruluğu ilkesine büyük bir darbe vurulmuş 
olacağı şüphesizdir. 

Bayar, gerçekten nadim olsa idi, diğer suç 
ortakları gibi Cumhurbaşkanından özel af diler
di. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Celâl Bayar'ın di
lemesi üzerine değil, Hükümetin talebi üzerine 
Celâl Bayar'ın hürriyeti bağlayıcı eczalarını sü
rekli hastalık sebebiyle kaldırmıştır. 

Burada, Sayın Cumhurbaşkanının bu tasarru
funun münakaşasına girecek değiliz. Ancak, 
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bu konuda, yine de kesin olarak bilinmesi gere
ken bir husus vardır. O da şudur : 

Huzurunuzdaki af kanunu tasarısı ile Celâl 
Bayar ve onun gibi Cumhurbaşkanlığı kararna-
meleriyle özel aftan faydalanmış olanların suç
luluklarının bütün sonuçlan ortadan kaldırılmak 
istenmektedir. Burada yapılmak istenen şey, Sa
yın Cumhurbaşkanının özel af yetkisini kullan
mak suretiyle yapmış olduğunun çok daha ile
risine geçmeyi hedef tutmaktadır. Tekrar ediyo
ruz ki, bu tasarı ile asıl yapılmak istenen şey; 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olan
ların hepsini T. B. M. M. ve Hükümet üyeliği ve 
siyasi parti üyeliği dışında bütün kamu hakların
dan faydalandırmaktır. Binaenaleyh, . Sayın 
Cumhurbaşkanının tasarrufu ile bu meselenin so
na ermiş bulunduğunu ileri sürmek ve bu konu
nun yüce huzurunuzda tartışılmasını böylelikle 
önlemeye yeltenmek, kimseyi aldatmaması gere
ken bir taktikten ibarettir. 

B) Aynı maddede, Yüksek Adalet Divanı
nın mahkûm etmiş olduğu kişilerin, kamu hak
larından faydalanmaları sağlanmaktadır. Bu so
nuç ise 27 Mayıs 1960 Devriminin ruhunu inkâr
dan başka bir anlama gelemez. Tasarının 27 Ma
yıs Devriminin meşruluğu ilkesini ihlâl eden en 
zararlı hükmü işte budur. Bu hükümle Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olan ve halen 
firar halinde bulunanlar hariç bütün kişilere, 
Devlet memurluğuna, Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri ve mahallî idareler memurluklarına ve bunların 
yönetim ve denetim görevlerine atanma hakkı, 
seçme hakkı ve T. B. M. M. ve Hükümet üyeliği 
ile siyasi parti üyeliği hariç diğer bütün kamu 
haklarından faydalanmak hakkı tanınmaktadır. 

Plükümetçe bu şekilde teklif edilen hükümde, 
Adalet Komisyonunun yaptığı tek değişiklik, bu 
kimselere Devlet memurluğuna atanabilme hak
kının tanınmasına ilişkin kısmının çıkarılması ol
muştur. Buna rağmen bu kimseler, ezcümle; Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri ve mahallî idare memur
luklarına, yönetim ve denetim görevlerine atana
bileceklerdir. 

A. P. ve Hükümet, serbest mesleklerini icra 
edebilen bu kişilere, memuriyet vermekten mak
sadın; (az kalmış emekliliklerini tamamlıyarak, 
ileride geçim sıkıntısı çekmelerini önlemek) gibi 
insani bir duygu mahsulü olduğunu ileri sürmek
tedir. Şayet ve hakikaten, maksat bu kadar saf 
ve insani ise, cevabımız: (Emekli Sandığı Kanu

nunda gerekli değişiklik yapılmak ve mütebaki 
hizmet süreleri için borçlandırılmak suretiyle, 
emeklilik haklarını tanımak mümkündür.) olacak
tır. Böyle bir tasarı getirildiğinde bunun üzerin
de düşünülebilir, konuşulabilir. 

Yüksek x\dalet Divanı hükümlülerinden bir
kaç kişiye emeklilik hakkı sağlama yolunun, biraz 
önce izah ettiğimiz zararsız ve sade yol olduğu 
aşikâr iken, bu amacı ziyadesiyle aşan bir hükmün 
af tasarısına alınması maksadının (Anayasa ve 
hukuk dışı davranışlariyle meşruluğunu kaybet
miş D. P. iktidarının) sorumlularının kamu hak
larından ve şereflerinden faydalanmaları gereken 
kişiler olduğunu, T. B. M. M.'ne kabul ettirmek, 
bunlara Devlet ve kamu hayatında önemli yerler 
verme kapılarını açmak, anlamına geleceği kim
senin gözünden kaçmıyacaktır. Ceza Kanunumuz
da her mahkûmun ferden ferda müracaat edebile
ceği memnu hakların iadesi prosedürü mevcut 
iken, gayrimeşru D. P. iktidarının bütün sorum
lularına Devletin ve kamu hizmetlerinin en yük
sek mevkilerine erişme imkânını vermeye yelten
mek ve bunu 27 Mayıs Devriminden ancak 6 yıl 
sonra yapmayı düşünmek tek kelime ile, 27 Ma
yıs 1960 öncesinin gayrimeşru D. P. iktidarını ye
niden ihya etmekten ve "Fransa'da 1815 te pek 
bol kullanılmış olan bir tâbirle «restorasyon» an
lamından başka hiçbir mâna taşımaz. 

Eğer, yapılışından altı yıl sonra 27 Mayıs 
1960 Devrilin öncesine bir af kanunu vesilesiyle 
dönmek istemiyor isek, bu tasarının Yüksek Ada
let Divanı hükümlülerine emeklilikten faydalan
ma imkânını vermek amacını aşan ve bunlara 
Devlet ve kamu hizmetlerinde yer verilmesini 
mümkün kılacak olan hükmüne hep birlikte karşı 
koymak zorundayız. 

C) Aynı maddenin diğer bir özelliği de, Yük
sek Adalet Divanınca, örtülü ödenekten dörtbu-
çuk milyon lirayı, çocuklarının tahsil ve evinin 
masraflarına, D. P. ihtiyaçlarına harcadığı sabit 
olduğundan, tazminine karar verilmiş ve vârisleri 
tarafından yıllık taksitlere bağlanmak suretiyle 
ödenegelmekte olan sabık ve maslup Başbakan 
Adnan Menderes'in mütebaki borcunun silinmek 
istenmesidir. 

Devlet parasının maksat dışı ve kanunsuz sarf 
edilmesi, ayrıca ahlâki redaet derecesi pek yük
sek olan bir suçun işlenmesi dolayısiyle meydana 
gelen Hazine alacağının ödettiril memesi, gerçek-
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te, bu fiilin gayrimeşru sayılmaması gerektiği 
inancını uyandırmaktan başka bir anlam taşımaz. 
Bundan da güdülen maksadın, yine 27 Mayıs 1960 
Devriminin meşruluğuna gölge düşürmek olduğu 
aşikârdır. 

Kaldı ki, af genel ve özel oluşuna göre suçu 
ve cezayı ortadan kaldırır. Halbuki bu madde ile 
silinmek istenen borç bir ceza değil, zararın taz
mini ve haksız olarak harcanan paraların ödetti-
rilmesidir. Tazminat ve alacakların af kanunu ile 
ortadan kaldırılması, kanun tekniği ve hukuk an
layışı ile asla bağdaşamaz. 

Hükümetin, Adnan Menderes'in haksız ola
rak harcamış olduğu örtülü ödenekten olan müte
baki borcunu terkin etmek niyeti varsa, ayrıca 
bir terkin kanunu getirmesi gerekir. 

Kaldı ki, niçin, başka vatandaşların bu kabil 
borçları affedilmek istenmiyor da, yalnız Adnan 
Menderes'in borcuna sünger çekilmek isteniyor? 
Bunda, siyasi ve 27 Mayısı hiçe sayan bir zihni
yet ve gaye yok da, vârislerinin mahrumiyet du
rumları nazara alınmış ise, her halde Adnan 
Menderes'in vârislerinden daha çok acınacak du
rumda olan nice Devlet borçluları vardır. Hükü
metin atıfeti yalnız Adnan Menderes ailesine mi
dir? 

A. P. li dostlarımız, böyle tazminat borçları
nın 134 sayılı Af Kanunu ile silinmiş olduğunu 
ileri sürerek emsal göstermek istemişlerse de, as
lında 134 değil, 113 sayılı Af Kanununun 2 nei 
maddesi aynen (27 ve 28 Mayıs 1960 günlerinde 
İnkılâp hareketleri lehine fiilen katılan askerî 
şahısların bu tarihlerde işledikleri taksirli suç
larından dolayı haklarında takibat yapılmaz ve 
mahkûm olanlar, fer'î ve mütemmim cezaları ile 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere affedilmiştir. 

Yukarıda yazılı fiillerden dolayı Hazinece uğ
ranılmış zararlar tazmin ettirilmez.) denmektedir. 

Bu maddedeki Hazine zararı, Adnan Mende
res gibi, örtülü ödeneğin tam bir ahlâki redaet 
içinde yenmesinden değil, 27 Mayıs Devriminin 
başarılması için yapılan çalışmalar sırasında ha
sar sebebiyle vukubulan zararlardır. Ve bu hük
mün sevk edilmiş olması Anayasanın geçici 4 ncü 
maddesinin bir icabıdır. 

Tasarının bu hükümlerinin kabul edilmesi de
mek, bu milleti felâkete götüren D. P. iktidarının 
sorumlularını, imtiyazlı ve haklı bir duruma yük
seltmek demektir ki, bu, hem 27 Mayısı gölgele

mekte ve hem de T. C. K. 146 da yazılı suçlan 
ilşemiş olan başka kişilere aynı atıfetin gösteril
memiş olması dolayısiylc eşitlik prensibine aykı
rı düşmektedir. 

2. 38 sayılı Kanun : 
Gecen dönemde, Mecliste mevcut bütün siya

si parti liderlerinin teklifi ile kabul edilen, (Ana
yasa nizamını, millî güvenlik ve huuzru bozan bâ
zı fiiller) hakkındaki 38 sayılı Kanunun amaç
larından biri, 27 Mayıs Devriminin meşruluğu 
ilkesini ceza müeyyidesiyle korumak, diğeri de 
demokratik rejim aleyhtarı propagandalara ve 
millî birliği bozucu bâzı fiillere karşı gereken ce
zai müeyyideleri getirmektir. 

tşte, 38 sayılı Kanuna aykırılıktan doğan suç
ların çoğunluğu, 27 Mayısın meşruluğunu benim-
semiyen, böylece millî birlik ve bütünlüğünü bo
zan fiillerin sonucudur. Bunları affetmek demek 
bu suçu işlemiş olanların zihniyetlerinin doğru
luğunu tescil etmek demektir. C. H. P. nin böy
le bir tescilde imzası olmıyacaktır. 

3. Cumhurbaşkanına hakaret : 
Tasarının 9 ucu maddesi, 218 sayılı Af Ka

nunundan ayrık olarak, T. C. K. Ü58 de yor alan 
Cumhurbaşkanına hakaret fiillerini de affın içi
ne almaktadır. 

Bilhassa, 27 Mayıs 1960 Devriminden itiba
ren, artmış olan Cumhurbaşkanına hakaret fiil
leri, daha ziyade, 27 Mayıs 1960 Devriminin hak
lılığını inkâr amaciyle işlenmiştir. 

Bu sebepten ötürü, Cumhurbaşkanına haka
ret suçlarının bundan önceki bütün af kanunların
da olduğu gibi genel af kapsamının dışında tutul
masını zorunlu görmekteyiz. 

4. Türklüğe, Cumhuriyet ve Silâhlı Kuvvet
lere karşı işlenmiş olan suçlar : 

Tasarının 9 ncu maddesi, 218 sayılı Af Ka
nunundan farklı olarak, T. C. K.'nun 159 ncu 
maddesinde yer alan bu gibi suçları da genel af
fın kapsamı içine almıştır. 

T. C. K.'nun 159 ncu maddesinin cezalandır
dığı suçların bir kısmı T. Cumhuriyetinin temel 
ilke ve niteliklerinden olan millî Devlet ve Türk 
milliyetçiliği ilkelerini ihlâl etmektedir. Türklü
ğe ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine hakaret fiille
ri bu cümledendir. Ayrıca, değişmez Devlet şek
limiz olan Cumhuriyeti tahkir ve tezyif fiilleri 
de bu madde ile cezalandırılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, 20 dakikalık za
manınız doldu. DaJha devam edecek mi? 
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O. II. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAK 
(Devamla) — Edecek. 

•BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, ko
nuşmalım devamın] oyunuza sunuyor tını. Ka-
hul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Duyurun Sayın Uyar. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 

(Devamla) — Teşekkür ederini Sayın Başka
nım. 

T. C. K. ıran söz konusu maddesi, nihayet, 
yasama organına ve kanunlara, yürütme orga
nına ve yangın organlarına karşı tahkir ve 
tezyif fiillerimi cezalandırmak suretiyle Cum
huriyetin temel kurumlarını korumaktadır. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, hu 
suçların genel af kapsamı dışında kalmasını 
zlorunlu görmekteyiz, 

5. 20 - 21 Mayıs ayaklanması sorumluları: 
C. H. P. Grupu olarak, yetkili yangı organ

larınca, T. C. K. nıırı 14u' ııcı maddesini ihlâl-
don mahkûm edilmiş olanlar arasında al! 'bakı-
mmdan eşit bir statünün mevcudiyetini sağla
manın en doğru yol olacağı kanısındayız. 

Eğer, tasarıda Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilmiş olanlar için meri statüden da
ha ileriye varan hükümler yer almamış ve son 
zaımıanlarda hu konuda bâzı yeni idari işlemler 
yanılmamış olsa idi, T. O. K. nun 146 ııcı mad
desini ihlâlden mahkûm olanlar arasında af 
'bakımımdan «şit bir statünün getirilmesi zım-
rarada tasarının 20 - 21 Mayıs hükümlüleri
ne ait 5 nci maddesini uygun karşılayacaktık. 
Ancak, tasarı, Yüksek Adalet Divanınca, 
T. C. K. ıran 146 ııcı maddesini ihlâlden mah-
ıkû'm edilmiş olanlar hakkında ister Hükümet 
metninde ister ,koımisyon metninde yer alan 
hükümleri ihtiva etmekte olduğuna ıgörc 20 - 21 
Mayıs hükümlüleri için de affın kademeli de
ğil, fakat tam olması gerektiği aşikârdır, kanı
sındayız. 

6. Lâiklik aleyhindeki suçlar : 
Lâiklik, Devletimizin ıbariz 'vasıflarından 

ve Anayasanın on önemli ilkelerinden birisi
dir : 

a) Tasarı, lâiklik aleyhindeki suçlardan 
sadece. T. C. K. 163/1 madde ve fıkrasında 
teshit edilen lâiklik ilkesine aykırı olarak, Dev
letin sosyal, ekonomik, siyasal ve hukukî ni
zamlarını kısmen de. olsa dini esas ve inançlara 

uydurmak amaciyle cemiyet kurmak isteyen 
kişilerin af dışı bırakılmasını öngörmüştür. 

Halbuki, 163 ün diğer fıkraları da, lâiklik 
aleyhindeki propaganda fiillerini ve dıiu istis
marını »şiddetle cezalandırmaktadır. T. C. K. 
163 ün diğer fıkraları, affın şümulüne alındı
ğı takdirde, Devletin nizamını değiştirmek 
amıaciyle faaliyette bulunan Nurcular ve Süley
mancılar da büyük bir teşvik görerek cüretle
rini arttıracak! ardır. 

Bunun sonucu da, huzur getirmesi beklenen 
iş ıbu af kanunu, daha çok huzursuzluk getire
cektir. 

C. II. P. olarak lâiklik i İlkesinin hiçbir şe
kilde zedelenmesine gönlümüz razı olmadığı 
gibi, milletvekili olarak ettiğimiz yemin de 
buna seyirci kalmamıza mânidir, inancındayız. 

Bu itibarla, 218 sayılı Af Kanununda ol
duğu gibi, T. C. K. 163 ncü maddesinin tümü
nün affın şümulü dışında 'bırakılmasında, sos
yal fayda ve hattâ zaruret olduğu kanısında
yız. 

b) Yine hu cümleden olarak 6187 sayılı, 
Vicdan ve Toplanma Hürriyetini Koruma Ka
nununda tesbit edilmiş olan suçlar da genel 
affın kapsamı içine alınmıştır. Halbuki, ıbu 
kanun T. C. K. 163 .deki suçlara çok yaklaşık
tır ve dinin politikaya alet 'edilmesini yasakla
mıştır. Bıı cümleden olarak, Yüce ve mukad
des dinimizin yüce siyasi menfaatlere alet edil
memesi parolamız olmalıdır. Bu sebeplerden 
dolayı, 6187 sayılı Kanununda affın şümulü 
dışında bırakılması zarureti aşikârdır. 

.e) Türk toplumunu, Atatürk'üm ideali olanı 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak ve lâik
lik ilkesini korumak amaciyle çıkarılmış olan 
ve Anayasanın 153 ncü maddesinde yazılı dev
rim kanunlarına aykırı fiillerin de genel af 
'kapsamı dışında bırakılmasının zıaruretine ina
nıyoruz. 

b) Bu arada, 5958 Nolıı kanunla, 3 Mart 
1340 tarihli ve 431 sayılı hilâfetin ilgasına ve 
hanedanı Osmaniyenin T. Cumhuriyeti mem
leketi dışına çıkarılmasına dair kanununa ekle
nen ek 4 ncü maddede yazılı o kıp, Osmanlı Ha
nedanına nisıbeti ifade eden unvanların Türk 
vatandaşlarınca kullanılmasını yasak eden suç
ların da affın dışında tutulması, Anayasamı
zın Cumhuriyet ilkesinin tabiî bir sonucu telâk
ki edilmelidir. 
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7. T. C. K. nunun 141 - 142 ııci .maddeleri : 
Bu maddeler, Komüniziinı anaiişiam; ırkçılık 

ve her türlü totaliterizme ilişkin suçları tanım
lamaktadır. 

Biraz evvel başka açıdan izah ettiğimiz gibi, 
bu suçlar da Devletin temel nizamını değiştir
meyi hedef tutmaktadır. 

T. C. K. nunun 141 ve 142 nci maddelerinde 
yer alan unsurların vazıh bir şekilde tarif edil
mediği ve bu yüzden komünizmle ilgisi olmıyan 
bâzı sosyal görüşlerin ifadesinin dahi ceza ta
kibatına konu teşkil ettiği ileri sürülmektedir. 
Bu konu doktrinde tartışılabilir ve halen de 
tartışılmaktadır. Ancak, T. C. K. nunun bu 
maddelerinin vuzuha kavuşturulması meselesi 
başka her halükârda komünizm ve ırkçılık suç
larının ve benzeri suçların takipsiz bırakılma
ması zarureti başkadır. 

Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi başta olmak 
üzere, mahkemelerimizin 1961 tarihli Anayasa
nın ilkelerine ve söz, yayın ve basın hürriyetine 
dair prensiplerine uygun güzel yorumları bu ko
nudaki takip hatalarını da önlemek durumun
dadır. 

Bu itibarla, Anayasanın temel ilkelerini ay
nı derecede korumakla ödevli olduğumuza kaa-
ni bulunan C. H. P. Grupu bu suçların genel af 
dışında bırakılmasını uygun karşılamaktadır. 

8. Seçim suçları : 
C. H. P. olarak, bir genel milletvekili seçi

minden sonra, çıkarılacak af kanununun, seçim 
suçlarını kapsamı içine almamasının doğru ola
cağı kanısındayız. Zira böyle bir af, kötü bir 
teşvik olacaktır. 

9. İrtikâp, rüşvet ve sahtekârlık suçları : 
Toplum ve kamu hayatının ahlâkiliğini ko

rumak bakımından zimmet ve ihtilas suçları gi
bi, irtikâp, rüşvet ve sahtekârlık suçlarının da 
genel affın kapsamı dışında tutulmasını zorun
lu görmekteyiz. Bu suçlar için kademeli bir af
fın gerçekleştirilmesinin dahi zararlı olacağı ka
nısındayız. 

10. Görevi kötüye kullanma suçları : 
27 Mayıs 1960 Devriminden sonra girdiğimiz 

dönemde, işlenmiş olan görevi kötüye kullan
mak suçları; 218 sayılı Kanunda olduğu gibi, 
affın şümulü dışında bırakılmalıdır. 

11. Malî suçlar : 
Kasdi bir mahiyeti olmıyan, sadece ve sar-

dece, şekil ve prosedür aksaklıklarına dayanan 
vergi suçlarının affına taraftarız. 

Komisyon metninin 8 nci maddesi vergi ah
lâkını bozucu bir şekilde bu ölçüyü aşmış ve 
kasdi vergi kaçakçılarının da aftan istifade et
tirilmesi yoluna girmiştir. 

Komisyonun 8 nci maddesine bu sebeple ka
tılamıyoruz. Hükümetçe teklif edilmiş bulunan 
6 nci madde bu bakımdan yeterlidir. C. H. P. 
Grupu olarak bu metne aynen katılmaktayız. 

12. Kaçakçılık suçları : 
Tasarının 9/C maddesi kaçakçılık suçların

dan genel af kapsamı içine alınanları sayarken, 
özellikle Güney sınırlarımızda işlenen ve tasa
rının söz konusu hükmünde zikredildiği gibi 
2 500 lirayı aşmıyan kaçakçılık fillerini genel 
af kapsamı dışında bırakmıştır. Bu ölçü daire
sinde kambiyo mevzuatına aykırı kaçakçılık 
fiilleri affedilecekse, eşitlik ilkesi gereği olarak, 
aynı ölçü içinde diğer kaçakçılık fiillerinin de 
affın içine alınması gerekmektedir. 

Tasarının bu hükmünde asla kabul edilmesi 
mümkün olmıyan husus, 9/C maddesinin 2 nci 
fıkrasıdır. Bu fıkra ile, söz konusu hükmün ilk 
fıkrası ile konulan bütün sınırlamalar fiilen 
işlemez hale getirilmekte olup, hemen hemen 
bütün kaçakçılık suçları affedilmiş olmaktadır. 
Bu bakımdan bu fıkranın tasarıdan behemehal 
çıkarılmasını C. H. P. Grupu kesin bir zaruret 
olarak görmektedir. 

13. Türk Ceza Kanununun 162 nci mad
desi : 

Genel af kapsamı dışında kalan yayın yoliy-
le işlenmiş cürümlerin maddi unsurunu teşkil 
eden yayınların tekrarlanmasının da genel af 
kapsamı dışında tutulması gerekeceği aşikâr
dır. Tasarının 9 ncu maddesi bu yolda değiştiril
melidir kanısındayız. 

14. Genel affın uygulama tarihi : 
Genel af çıkarılacağı vadinin ortaya atılma

sından sonra genel af kanununun yürürlüğe gir
mesine kadar işlenen suçların genel af kapsamı 
dışında tutulması, suç ve suçluluğun teşvikini 
önlemek bakımından kesin bir sorunluktur. 

Genel af vadi, 10 Ekim 1965 milletvekili se
çimi kampanyası sırasında A. P. tarafından ya
yınlanmış ve bu parti tek başına iktidara gelmiş
tir. Bu sebeple genel affın uygulama tarihi ola-
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ran en uygun tarih, kaanatimizce 1965 genel 
milletvekili seçimlerinde propagandanın başlayış 
tarihi olan 19 . 8 . 1965 tarihidir. 

15. T. B. M. M. Üyelerinin ve bakanların 
durumu : 

Türk basınında haklı yankılar yapmış olan 
bu konu üzerinde İsrarla durmalıyız. 88 sanıklı 
iktidar olarak, tescil edilmiş bulunan A. P. nin, 
kendi mensuplarını affetmesi gibi bir duruma 
düşmemesi temennisindeyiz. 

1966 yılı bütçe müzakereleri yapılırken, Ada
let Bakanlığı bütçesinin tenkidini bu kürsüden 
yaptığımız esnada, değindiğimiz bu konuya, Sa
yın Adalet Bakanının (Canım, bu konu üze
rinde neden bu kadar duruluyor, Af Kanunu 
çıktığı takdirde, bundan 20 000 mahkûm fayda
lanacaktır, bunların arasında 88 tane de A. P. li 
parlömantcr bulunmuş çok mudur?) şeklindeki 
cevabını ciddiye almadığımızı, burada beyan ede
rek bu konu üzerine biraz eğilmek istiyoruz. 

a) Bir defa işin kemmiyetinden evvel keyfi
yeti bizi ilgilendirmektedir. A. P. li parlöman-
terlerin işledikleri suçların kahir bir ekseriyeti 
millî huzuru ve kardeşliği bozucu mahiyettedir. 
Cumhurbaşkanına, Silâhlı Kuvvetlere hakaret
ten tutunuz da dini siyasete alet etmek ve göre
vini kötüye kullanmak ve zimmetine para geçir
meye kadar yüz kızartıcı suçları içine almakta
dır. Böylesine ağır ve yüz kızartıcı suçlarla şai
beli olan kişilerin kendi kendilerinin affı için 
oy kullanmalarmdaki garabet kamu oyunun dik
katinden kaçmıyacaktır. 

b) Kaldı ki, kemiyet de pek küçümsenecek 
şekilde değildir, Sayın Adalet Bakanının dediği 
gibi 20 000 de 88 değil, (Şimdi 100 civarında
dır) Gerçekte 635 kişilik Parlâmentoda 100 dür. 
Yani altıda bir. 

Daha önce arz ettiğimiz ve affın kapsamı dı
şında kalmasını uygun gördüğümüz hususlara 
dair tekliflerimiz kabul edilirse, bu konu da ken
diliğinden halledilmiş olacaktır. Ancak, bu tek
liflerimiz kabul edilmediği takdirde, Parlâmen
tonun şeref ve itibarını koruyabilmek için T. B. 
M. Meclisi üyeleri ile bakanların af kapsamı dı
şında tutulmalarına dair bir hükmün eklenmesi
nin C. H. P. Grupu olarak zaruretini belirtmek 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri, affın bir atıfet olduğu
na inanıyor ve huzur getirmesini arzu ediyoruz. 

Ancak, bu huzurun, tasarıda olduğu gibi tek ta
raflı olarak tecellisine imkân yoktur. 

Tasarıyı, objektif ve samimî olarak inceliyc-
cek olursak, bununla güdülen hakiki maksadın, 
hukuk ve Anayasa dışı tutum ve davranışları ile 
gayrimeşru hale gelerek, bu milleti felâkete gö
türmüş olan ve 27 Mayıs 1960 Devriminin tas
fiye ettiği D. P. İktidarının suçlularına (Bu 
ulvi devrini âdeta hiçe sayarak) eski itibarlarına 
kavuşturmak olduğu anlaşılmaktadır. 

D. P. İktidarının sorumlularına kamu hak
ları verilerek, huzur sağlamak istenirken, daha 
çok huzursuzluk yaratılacağını belirtmemizde 
fayda vardır. 

Suçlu oldukları sabit olanlara kamu hakla
rını tanıyalım derken, haksız, sebepsiz ve D. P. 
nin amaline hizmet etmedi diye, 1950 - 1960 ara
sında görülen lüzum üzerine emekliye ayrılmış 
olan hakiki mağdurların neden aynı şekilde ya
raları sarılmak istenmemektedir? Yara ve mağ
duriyet, yalnız D. P. suçlularında mıdır? Şüp
hesiz ki, hayır. O halde, D. P. suçlularının se-
bcbolduklar] yaraların da sarılması gerekmeli-
dir. 

27 Mayıs inkılâbının birlik ve beraberlik 
için yapıldığına inanıyoruz. Ancak, bu birlik 
ve beraberliğin, D. P. sorumlularına Devlet yö
netiminde görev vermekle korumıyacağma de
ğil, teessüs etmekte olan birlik ve beraberliğin 
böylece yeniden tezelzüle uğrıyacağı inancında
yız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Adî suçların, tesbit ettiğimiz istisnaları dı

şında tasarıda tesbit edilen ölçüler içinde affe
dilmesine taraftarız. Ancak tasarı suçtan zarar 
gören masum ve dürüst vatandaşların menfaat 
ve mağduriyetlerinin ne şekilde giderileceği 
düşünülmeden ve iyi işliyen bir toplum düze
ninin gerçekleri hiçe sayılmak suretiyle çok 
acele hazırlanmış olduğundan hukuk ve ahlâk 
ilkeleriyle bağdaşamaz bir haldedir. 

Tasarının, vâad edildiği gibi memleket ger
çeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olmadığı bilim 
adamlarının ve tatbikatçıların tepkileri ile de 
tesbit edilmiştir. 

Bu bakımdan, tekliflerimizin kabulü, tasa
rının noksanlığını tamanılıyacak ve istenilen 
huzuru Bağlıyacaktır. 
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Sayın ve değerli milletvekilleri, 
Sözlerimi bitirmeden evvel, görüşlerimizin 

doğruluğunu tesbit ve tescil bakımından sayın 
Hükümetten, bizim, Anayasa ve rejimle ilgili 
olarak af dışı bırakılmasını istediğimiz muhte
lif kanun ve hükümlere göre mahkûm olmuş bu
lunanlardan halen ceza evlerinde kaç kişi bu
lunduğu bu kürsüden ifade etmesini rica edi
yoruz. Bu sorumuza cevap verildiğinde görüle
cektir ki, Anayasa, 27 Mayıs, Cumhuriyet ve 
rejim düşmanlarının sayısı 20 000 in içinde pek 
azdır. 

Sayın arkadaşlarım. 
Bir de şu hususun bütün siyasi parttilerce, 

bilhassa Adalet Partisince nazara alınmasını 
hasseten rica edeceğiz. 

Af, bir atıfettir ve büyüklüğün şanmdadır. 
Ama; bu lütuf ve atıfeti, siyasi menfaatlerimiz 
için oy pazarlığı haline getirmeye hakkımız yok
tur. Bunu yapmıyalım. Seçim kampanyaların
da, (bize oy verirseniz af çıkaracağız) diye 
milleti aldatmıyalım. Haksız yere vatandaşları 
suç işlemeye teşvik ve tahrik etmiyelim ve böy
lelikle huzurun bozulmasına biz siyasiler sebeb-
olmıyalım. 

Bu af, Parlâmentonun son genel, affı ve atı
feti olsun. 

Bunun dışında gerekirse özel af çıkarmak 
her zaman mümkündür bu imkândan faydala
nılsın. 

Sayın arkadaşlarım, 
Af kanunu tasarısı mevcut şekli ile huzur 

yerine huzursuzluk getirecektir. Bu itibarla 
C. H. P. Grupu olarak bu tasarının daha önce 
arz ettiğimiz, tekliflerimizin ışığı altında değiş
tirilmesi için komisyona iadesi ve komisyonun 
kısa zamanda bu değişiklikleri yaparak tekrar 
Yüce Huzurunuza gelmesi en uygun yol olacak
tır. 

Aksi, halde, bu tasarının bir tek müzakere 
içinde Genel Kurulda selâmetle ve gerektiği şe
kilde görüşülmesi ve tedvin edilmesi mümkün 
değildir. Bu bakımdan C. H. P. si Grrupu, ive
dilik teklifinin de aleyhinde olacaktır. 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri, 
C. H. P. Grupu olarak, çıkarılacak Af Ka

nununun, 27 Mayısın getirdiği Anayasamızın 
bütün temel ilke ve görüşlerinin hor birini he
pimizin aynı ölçüde saygılı olduğumuz ve top

lum ve kamu ahlâkımızın gerçeklerini savun
makta aynı derece hassas olduğumuzu bütün 
millete ilân etmekte hayırlı bir vesile olmasını 
yürekten temenni ederiz. 

Hepinizi C. H. P. Grupu adına sevgi ve say
gı ile selâmlarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Küfrevi geldiler 
mi efendim1?.. Yoklar. 

Gruplar adına başka söz istiyen arkadaşı
mız yok. Hükümet söz istiyor. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Türkiye îşçi 
Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adına Sayın Yu
nus Koçak, buyurunuz. 

T. t P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
T. î. P. adına, önümüze getirilen af tasarısı hak
kındaki fikirlerimizi söylerken, af yetkisinin 
bugüne kadar memleketimizde geçirdiği safha
ları ve af yetkisinin leh ve aleyhindeki mütalâa
lar üzerinde kısaca durarak T. î. P. nin görüş
lerini arz etmeye çalışacağım. 

Yüksek Meclisin huzuruna getirilen af tasa
rısı, gerekçesinde de belirtildiği gibi, topluma 
müsamaha, atıfet ve huzur sağlamak düşünce ve 
endişenin bir mahsulü olarak sunulmuş ve mü
zakereye arz edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 64 ncü maddesi genel af ve 
özel af ilân etmek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkilerindendir, der. Bu yetki toplum
da cezanın yaratacağı fayda ile affın yarata
cağı fayda arasındaki dengenin bir yerde hesap-
lanabilmesi için millet adına Büyük Millet 
Meclisine tanınması zorunlu ve gerekli bir yet
kidir. 

Bu af tasarısının kanunlaşması gerçekten 
zorunlu, gerekli bulunmaktadır. Af konusu et
raf la yıllardan beri sürüp giden söylentiler 
ve .jnuşmalar, büyük nisbette toplumda uygu
lanmakta olan sakat ve yanlış metotların kur
banı olmuş bahtsız kişilerin gerek kendile
rinde, gerek aile çevrelerinde uyandırılan 
umutlara âdeta kasden kavuşturulmamak gibi 
insanlığın kabul edemiyeceği bir tantal iş
kencesi haline dönmüştür. Böylece bilerek bil-
miyerek bir bekletilişin oltasına takılmış binler
ce insana mânevi işkenceler çektirilmiştir. Bu 
bakımdan artık zorunlu ve gereklidir bu Af 
Kanunu, kanımızca. 
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Ancak şunu da hemen belirtmek bir akıl ve 
vicdan borcudur ki, af müessesesi toplumdaki 
bozukluklar karşısında cezalardaki çeşitli katı
lık, derin sebepler yüzünden haksızlık ve ölçü 
hatalarının tortularını temizlemek ve cezadan 
daha yararlı bir eylemi sağlamak amaciyle kul
lanıldığı zaman geçerlidir. Yoksa art niyetlere 
dayanılan hesapsız ve dayanksız aflar, sonunda 
toplum vicdanının cezada bulduğu tatmini yok 
eder ve toplum düşmanlarını büsbütün korkunç 
bir sorumsuzluğa teşvik ederek, sosyal bünyede 
başa çıkılmaz bir anarşi yaratır. 

Bugüne kadar Türkiye'de af müessesesinin 
de böylesine dengeli ve bilinçli bir ölçü için
de kullanılmış olduğunu kabul etmeye imkân 
yoktur. Af da birçok işlerimiz gibi her türlü 
bilim ve mantık rayından uzak sorumsuz bir 
oluş haline getirilmiştir. 

Suç ile ceza arasında bulunması gereken 
•ağırlıkların inandırıcı bir ibre göstermemesi, 
politik mülâhazalar, Devlet yönetimindeki 
hatalı usuller ve teknik eksikliklerle yetersiz
likler adalet dünyamızı ve adaletin kamu vic
danında yansıması demek olan kanun ve eşit
lik güvenini çoktan kemirmiye başlamış bulun
maktadır. Rasgele çıkarılan aflar ise bunun 
tuzu biberidir. 

Önümüzdeki tasarıyı yukarda da belirttiği
miz gibi tüm olarak böyle 'bir raslantı ve ar d 
niyetin eseri olarak değerlendirmek istememek
teyiz. Bunu bugünkü şartlar altında toplum 
için zorunlu ve gerekli görüyoruz. 

Bu tasarıda siyasi suçlular ve âdi suçlu
lar hakkında hükümler vardır, önce siyasi suç
larla suçluların affına dair öne sürülen gerek
çeyi ve getirilmiş olan hükümleri gözden ge
çirmek istiyoruz. 

Siyasi suçluların affı üç şekilde bahis konu
su olabilir: 

1. Bir rejim değişikliğinde yeni rejimin 
taraftarı oldukları için evvelce suçlu sayılmış 
olanların affı. 

2. Bir rejim değişikliğinde suçlu olarak 
yakalanmış olanların affı. 

3. Devam eden rejim içinde suçlu sayıl
mışların affı. 

Birinci şık münakaşasızdır ve her yeni re
jimin en tabiî hakkıdır. 

İkinci şık ise büyük bir dikkat ve titizlikle 
üzerinde dunılması gereken 'bir noktadır. Re

jim değişikliklerinden sonra aradan uzun bir 
süre geçer. Geçmişteki huzursuzluklar unutu
lur. Affedileceklerin hüviyetlerinden ve zihni
yetlerinden yeni rahatsızlıkların doğmıyacağı 
vicdanlara hâkim olur. Geçmişi affetmenin 
birtakım insanlara insanlık hakkını sağlamak
tan başka bir anlamı kalmaz. O zaman yeni 
rejimin suçlu buldukları affedilebilir. 

Türkiye'de 27 Mayıs 1960 hareketi geniş bir 
suçlu şebekesinin yakasına yapışmıştır, önü
müzdeki af tasarısı öncelikle bu suçluları öte
ki siyasi suçlulardan itina ile ayırarak ele al
makta ve bunların cezalarının bütün hukukî 
neticeleri ile birlikte v affedilmeleri cihetine gi
dilmiş bulunmaktadır. B/ıırada affı istenilen si
yasi suçlular 27 Mayıs 1960 a kadar biır eyle
mi yürütmüş olan kişilerdir. Ve suçları böylesi
ne bir eylemi yürütmekten ileri gelmiştir. Bu 
eylem nedir1? Tarih felsefesi açısından bakılın
ca, Yassıada hükümlülerinin suçu, hukuk Dev
leti anlayışını hiçe saymış, demokrasiyi boş bir 
kalıp haline getirerek bir oy avcılığı şeklinde 
ve halk zararına olarak uygulamış ve millî ba
ğımsızlığımız, egemenlik haklarımızla bağdaş-
mıyan bir politika yürütmüş olmalarıdır ki, bu 
eylem hukukî ifadesini T. C. K. nun 146 ncı 
'maddesinde 'bulmuştur. 

Şimdi böyle bir eylem içinde bulunmuş olan
ların affı söz konusu okluğuna göre, önce şu 
hususun kesinlikle tes'biti gerekmektedir : 

Yassıada hükümlülerinin affının 1950 - 1960 
yılları arasında yürütülmüş olan politikanın ve 
bu politikanın saiki bulunan hukuk ve ahlâk 
dışı menfur zihniyetin yeniden dirilmesi, 27 
Mayısın inkârı ve hele 27 Mayısı Yassıada hü
kümlüleri karşısında suçlu sandalyasına oturt
mak gibi bir anlam taşımadığının açıkça ve 
mutlaka belirtilmesi şarttır. Yassıada hüküm
lülerinin affının 27 Mayıs öncesine bir dönüş, 
bir restorasyon anlamı taşımadığı tasarıda ke
sinlikle açıklanmalı ve böyle bir restorasyonu 
önleyici hükümler getirilmek suretiyle Anaya
samızın zorunlu kıldığı teminat verilmelidir. 

Oysa elimizdeki tasarıda bu gibi açıklıklar 
ve teminatlar bulunmadığından başka üstelik 
5 yıldan heri af konusunda ileri sürülmüş iddi
alar ve bugün bu af tasarısına sahip çıkan Ada
let Partisi iktidarının en sorumlu ağızlarından 

I D. P. nin devamı 'bulundukları ifade edilmiş 



M. Meclisi B : 108 11 . 7 . 1966 O : 1 

bulunduğu göz önünde tutulursa, Yassıada hü
kümlülerinin affında bir ard düşüncenin yattı
ğı hususunu görmemezlikten gellmek şüphesiz 
mümkün değildir. Yassıada hükümlülerinin 
temyize çıkarılmak istendiği ve geçmişe bir 
sünger çekilerek 1.950 - 1960 dönemindeki ey
lemlere itibar kazandırılmak yani bir restoras
yona gidilmek arzusu ile hareket edildiği zeha
bı uyanmaktadır ki, Türkiye işçi Partisi böy
le bir davranış ve tutumun öteden beri kesin
likle karşısında bulunmuş ve bulunmaktadır. 

Böyle bir eylemi suç olmaktan, çıkarmak, 
böyle bir eylemi suç saymamak hiçbir şekilde 
mümkün değildir ve buna 'hiçbir müessesenin 
yetkisi yoktur. 

Böyle bir eylemi af içine sokmak veya af 
sözlüğü altında suç dışı saymak, aynı eyleme 
geri dönmek veya aynı eylemi devam ettirmek 
niyetini taşır ki, bu niyeti taşıyanları da der
hal tarih önünde affı mümkün olmıyan bir 
suçun içine alır. Ve derhal Anayasa dışı bir 
tasarruf, gayrimeşru bir restorasyon olur. 

Bu çeşit bir af, af sayılmaz, tam tersine ye
ni suçlar ve suçlular yaratır. Hem de af yetki
si kimsenin elinde olmıyan 'bir suçluluk yaratır. 

Biz tonun için önce bu eylem üzerinde duru
yoruz. Bu eylem suç sayılmakta mıdır, sayıl
mamakta mıdır? Bu eylem suç sayılmıyor ve 
aynı eylem devam ettirilmek isteniyorsa orta
da af yok, suçun ve suçluluğun devamı vardır. 
Bu halde af çıkarılsa da suçluluk devam eder, 
çıkarılmaısa da devam eder. 

Yok eğer bu eylem suç sayılıyorsa af sade
ce suçlular için bir formalitedir. Ve o zaman 
af için gerekli şartların yerine gelip gelmedi
ğini incelemek gerekir. 

Yeni Anayasamızın öngördüğü demokrasi 
tam anlamıyla yerine oturtmuş, insan hakları
na dayanan sosyal Devlet tam anlamıyla kurul
muş, Türkiye bağımsızlığına ve egemenliğine 
bütün anlamıyla kavuşmuş ve bunlara karşı 
çıkmış olan suçluların hüviyet ve zihniyeti erin
den doğabilecek rahatsızlıklar tamamen siyaset 
platformundan uzaklamış mıdır? Bunlara evet 
denebildiği, takdirde elbette af yerindedir. 

Ama bunlara evet denemiyorsa af, af de
ğildir ve soyut af niteliğinin dışında başka ni
yetler taşıyor demektir. Türkiye tşçi Partisi 
ise buna sonuna kadar karşıdır, 

Af tasarısının böyle bir ar t düşünce mah
sulü olduğu, Yassıada hükümlüleri dışındaki 
siyasi suçları aynı ölçüler içinde kapsamına al
mamış olmasından da ortaya çıkmaktadır. Ger
çekten tasanda 21 Mayıs suçlularına yer veril
memektedir. Oysa bunların suçu Yassıada hü
kümlülerinin suçuyla asla bir tutulamaz. Ger
çi her iki suçlu kategorisi hakkında T. C. Ka
nununun 146 ncı maddesi uygulanmıştır. Ama, 
Yassıada hükümlüleri Anayasayı ve hukuk 
devleti nizamını bilerek çiğnemelerine, Anaya
sayı uygulanmaz bir belge haline getirmelerine 
karşılık, 21 Mayıs suçluları tersine Anayasa
nın savsaklanmasına ve geriye dönüşe karşı 
koymak amacı ile ayaklanmışlardır. Böyle bîr 
silâhlı ayalklanışı tacviz etmek şüphesiz aklı
mızın ucundan geçmez. Ama ne var ki, saik 
bakımından mukayese edilince bu iki suçlu ka
tegorisini bir tutmaya da asla. imkân yoktur. 
Kaldı ki, bir başka açıdan her iki suçlu katego
risine T. C. K. nun aynı maddesinin yani 146 ncı 
maddenin uygulanmış olması birinin af kapsa
mına alınnıea, ötekinin de aynı ölçüde alınma
sını gerektirmektedir. 

Af tasarısının siyasi suçlularla ilgili bölümü 
kendi mantık çerçevesinde bile tutarlı olmak
tan çok uzaktadır. Bu tasarıyı hazırlıyanla-
rın Yassıada hükümlülerini af kapsamı içine 
alınca 21 Mayıs suçlularını da bütün siyasi suç
lularla birlikte afdan faydalandıracak kadar 
mantık açısından tutarlı olmayı düşünmeleri ge
rekirdi. 21 Mayıs hükümlüleri sayı itibariyle 
de o kadar korkulacak, toplumda sükûnu, istik
rarı bozacak, kişi itibariyle, zihniyet itiba
riyle bir tehlike değildirler. Bugün 21 Mayıs 
hükümlülerinden ceza evlerinde bulunanların 
toplamı 59 kişidir. Cezası 5 sene olan 16 hü
kümlü 21 Eylül 1966 tarihinde 647 sayılı Suç 
ve Cezaların infazı Kanununa göre tahliye edi
leceklerdir. Geriye kalan 43 hükümlü 5 sene
lik affa tabi tutuldukları takdirde bunlardan 
ancak 7 si bu af kanunundan istifade edecek
tir. Böylece aynı 146 ncı madde ile mahkûm 
olan ve memleket gerçeklerine göre aflarmda 
büyük sakıncalar olan, Yassıada hükümlüleri 
tam bir affa tabi tutulurken, genç Harbiyeli 
ve subayların çok az bir kısmı göstermelik ka
bilinden bu aftan yararlanacaklardır. 21 Ma
yıs hükümlülerinden müebbet hapse mahkûm 
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olanlar teğmen, üsteğmen, yüzbaşı gibi küçük 
rütbeli »ilbaylardır. Bunlar 24 kişidirler. Nasıl 
olsa 'bunlar müebbeden hapishanede fcalmıya-
eaklar bir af kanunu gelerek bir gün bunlar 
da hapishaneden çıkacaklardır. Ve şunu söy
lemek gerekir ki, T. İ. P. olarak Anayasayı sa
vunmak için böyle bir 'harekete girişmiş olan
ları, bu hareketlerini tasvibetmediğimiz halde 
T. î. P. memlekette iktidara geldiği zaman 
mutlaka biz bunların affına çalışacağız ve 
bunları affedeceğiz. 

Atıfet, herhamet ve müsamaha hisleri ile bir 
af ,kanunu getirdildiğinden ve geçmiş itilâfların 
unutulması gerktiğinden söz edilirken Yassıada 
hükümlülerine aşırı derecede gösterilen müsa-
maHıadan neden bu tecrübesiz gençler mahrum 
edilmektedir. Bilhassa 21 Mayıs hükümlü! eri-
'nin esasen elebaşısı sayılanlar İnşatları ile iş
ledikleri suçun 'kefaretini ödedikleri halde, ha
len hükümlü bulunan ve hiçbir siyasi tecrübe 
ve nüfuzu 'bııhmmıyan ve rejim için hiçbir su
retle tehlikeli olmak ihtimalleri 'bulunmıyan 
diğerlerinin, yani halen ceza evinde bulunan 
hükümlülerin içeride tutulmalarının 'artık mâ
kul, mantıkî ve haklı hiçbir sebebi olduğu ileri 
sürülemez. 

Muhterem arkadaşlar; 
T. t. P. olarak, af tasarısı üzerinde görüş

lerimizi arz ederken, 'bilhassa bu 'af tasarısında 
ve istisnalar kısmında yer alan fikir suçluları 
üzerinde görüşlerimizi arz etmekte fayda mülâ
haza ediyoruz. Bu nokta üzerinde önemle du
rulması gerektiği kanısındayız. 

Demokratik düzende fikir suçu o'Iamıyaca-
ğı uzun tartışmalara ihtiyaç göstermiyecek ka
dar açık bir gerçektir. Fikirlerinden dolayı 
insani arın c ezalan diril di ki arı, hii rr iye tie rind en 
yoksun bırakıldıkları bir demokrasi yoktur ve 
olamaz. Fikir hürriyeti demokrasinin ayrılmaz 
hiv unsurudur. Çîünkü: 

Toplumlar devamlı değişme ve gelişme ha
lindedirler. Bu değişme ve gelişmeler. Fikir
ler halinde formüle edilerek açıklığa ve bilince 
kavuşur. Demokratik rejim, yeni gelişmelere 
ve lmn;ların ifadesi olan yeni fikirlere bünye
sinde yer vererek yeniliklerin sarsıntısız bir şe
kilde toplum 'bünyesine yerleşmesine imkân ve
ren esnek bir rejimdir". Bu esneklik hattâ, bâ
zı 'bakımlardan aykırı, ters yönde görülebilecek 

eğilimlere de fikir alanında ifade imkânı vere
rek bunların baskı altında içten içe zararlı yön
lerde oluşumlara yol açmasını önler. Demokra
sinin, demokratik hak ve hürriyetlerin anlamı 
budur zaten: Toplum hayatında ve gelişmesin
de baskıdan, engellemelerden doğacak tıkanık
lıkları ve Iranlarm doğuracağı sosyal patlama
ları önlemek. 

Fikir hürriyetinin, yani fikirlerin özgürce 
savunulmasının asla suç olamıyacağı gerçeği
nin bir diğer gerekçesi de insanın kişiliğini bü
tün imkânları ile geliştirebilmesi, kişiliğini ifa
de edebilmesi, böylece mutluluğa erişebiliri esi
dir. İnsan kişiliğini, fikir ve inançlarını ser
bestçe ifade cddbikliği ölçüde bulabilir ve ge
lişti rdbil ir. Ve yine insan fikirlerini ifade ede
bildiği takdirde ve ölçüde mutlu olur. Şu halde 
gerek toplum yaran, gerekse ferdin kişiliğini 
geliştirerek mutluluğa erişmesi bakımından fi
kirlerin serkestec ifadesi bir suç olamaz. Ak
sine, demokratik düzenlerde fikirlerin sınırlan
ması hafsalıanın alamıyacağı ağır bir suç teş
kil eder. Ve fikirleri sınırlama eğilimi galebe 
çalacak olursa demokratik düzen yerini tota
liter'bir idareye terk öder. 

Anayasaımızın 20 ve 21 nci maddelerinde 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim yoliyle 
tek başına veyahut toplu olarak açıklama im
kânını tanımış, bilim ve sanat sahasında ser
bestçe öğrenme ve (iğretine özgürlüklerini çağ
daş bilim ve eğitim esaslarına uygun hareketin 
gerekliğini belirtmiş ve teminat altına almıştır. 

Anayasamız 11 nci maddesinde; «kanun, 
kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal 
adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de ol
sa bir hakkın özüne dokunamaz» demek sure
tiyle 20, 21 nci maddelerde öngörülen ve de
mokrasinin özünü, çekirdeğini teşkil eden de
mokratik haklarını, yani fikir özgürlüğünü te
minat altına almıştır. 

Yeni Anayasamızın kabulünden önce tek 
parti rejiminin hâkim okluğu ve adı açıkça fa
şist olan bir Devlet mevzuatından aktarılarak 
iktidar partisi dışında kalan kütün fikir cere
yanlarını ve siyasi eylemleri suç sayan Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri üze
rinde her zaman olduğu gibi yine de yeni Ana
yasamızın getirdiği ilkelere ve demokratik ilke-
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lere aykırılığı bakımından değinmekte fayda 
vardır. 

Denecektir iki, Anayasa Mahkemesi bu mad
delerin Anayasaya uygunluğuna karar vermiş
tir. Ama 'bu karar verileli bir seneyi geçmiş
tir, fakat bu bugüne 'kadar bu kararın gerek
çesi 'bir türlü yazılamamıştır. 

Duyduklarımıza göre, Anayasa Mahkeme
sinde çoğunluğun reyiyle verilen Anayasaya 
uygunluk kararının esası yazılmamış ve gerek
çeler de bir türlü kaleme alınamamıştır. Cid
den Anayasa Mahkemesinin 'karşısında olan me
sele (büyüktür^ meseleyi Anayasaya uydurmak, 
Anayasa açısından bu maddelerim Anayasaya 
uygunluğunu müdafaa etmek gerçekten çetin 
'bir iştir. Anayasa Mahkemesinin bu-çetin işi 
bizi inandıracak ve tatmin edecek şekilde yap
masını beklemekteyiz ve hunu merekla izliyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddelerin İtal
ya'dan alındığını söylemiştim. İtalyan Ceza 
Kanununun 270 ve 272 nci maddeleri olarak 
tedvin edilen ve amacı Faşist Devleti korumak 
olan ibu maddeler ayrı 'bir mevzu halinde tat
bik edilmekte ve bütün fikir suçları, Faşist Par
ti dışında kalan bütün partiler, bütün fikirler 
suçlanmakta ve mahkûm edilmekte idi. Ama 
bugün dünyanın hiçbir tarafında hiçbir demok
ratik, hiçbir ileri memlekette buna benzer mad
deler yoktur. Komisyonda bunun münakaşası 
yapılmıştır. Bakana sorduk, hangi Batı ülke
sinde bu maddeler vardır, dedik. İtalya'da var
dır, dediler. Şimdi İtalyan Temyiz Mahkeme
sinin bu maddeler üzerindeki kararını okuya
cağım ve görülecektir ki, 'bugün bu maddeler, 
hu maddelerin kapsadığı suç zihniyeti, suç te
lâkkisi ileri memleketlerin hiçbirisinde yoktur 
ve mümkün de olamaz. İtalyan Temyiz Mah
kemesi, bu maddeler hakkında verdiği karar
da, 12 Temmuz 1950 tarihli kararında bakınız 
ne diyor: Devletin himayesi için özel mahke
meler tarafından verilen mahkûmiyet hüküm
leri faşist rejimi korumak maksadına matuf ol
duklarından, 27 Haziran 1944 tarihli ve 159 
sayılı Kararnamenin birinci maddesine göre bu 
hükümler mülgadırlar, demiş ve İtalyan Ceza 
Kanununun bu faşist maddelerini iptal etmiş
tir. Kaldı ki, biz burada 141 ve 142 nci mad
delerin tadili veya değiştirilmesi hakkındaki 

bir tasarı hakkında görüşlerimizi arz, etmiyo
ruz. Burada önümüze bir tasarı getirilmiştir. 
Önümüze sunulan bu tasarının gerekçesinde, 
başlangıcında, ileri, hürriyet ve demokrasi il
kelerini kapsayan bir Anayasaya göre bir 
af tasarısı hazırlandığından bahsedilmektedir. 
Hangi ileri hürriyet, hangi ileri demokrasi, han
gi atifet, hangi müsama'ha hislerine göre fikir
lerini serd etmekten başka suçu olmıyan in
sanları ilelebet hapishanelerde tutmak ve Tür
kiye'de demokrasiyi lür şekil, içi boş bir ka
buk haline getirmek cüretini ve bu cüretin 
merhamet, atifet ve Anayasaya uygunluğunu 
müdafaa edesbilir ? 

BAŞKAN — Sayın Koçak, konuşmanız da
ha uzun sürecek mi, efendim. 20 dakikalık za
manınız hitti. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Saym Başkan, beş dakika kadar 
daha süre'bilir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak beş dakika ka
dar daha sürebilir diyor. Konuşmanın dcvamT 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
T. T. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, fikir 
suçları üzerinde kanaatimizi bu şekilde belirte
rek, bu maddelerin aslında demokrasiye ve 
mevcut Anayasamıza aykırı olduğunu 'böylece 
belirttikten ve bunların da af kanunu kapsa
mı içinde mütalâa edilmesi ve affa dâhil edil
mesi gereğini savunduktan sonra, Türkiye İşçi 
Partisi olarak kanunda, metinde yer alan âdi 
suçlar üzerinde de fikirlerimizi serd etmek is
tiyoruz. 

Af tasarısı üzerinde görüşlerimizi arz eder
ken, cezanın affı ile, affının yaratacağı sakın
calarda, bunların topluma kazandıracağı fay
dalar üzerinde bir denge kurulmasını ve buna 
göre af tasarısı üzerinde fikirler söylemenin 
mümkün olduğunu arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, af tasarısında âdi 
suçlar kısmında biz daha geniş bir müsamaha, 
daha geniş bir atıfet hissinin tatbik edilmesi
ni gerkli görmekteyiz. Şu ciheti arz etmek is
terim ki, fikir suçları üzerinde fikirlerimizi 
söylerken şurasını arz edelim, bütün fikir 
suçlarının, 141, 142 dâhil, Türk Ceza Kamı-
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ıranda fikir suçu olarak ımütalâası mümkün 
bütün fikir suçlarının biz tamamen affı gerek
tiği kanısındayız. Çünkü, fikrin suç sayılma
sı mümkün değildir. Bu kanı ile bu tezi mü
dafaa etmekteyiz. 

Âdi suçlular konusundaki affa gelince; baş
langıçta da belirttiğimiz gibi, ceza, suç işliyen 
kimsenin ıslahı ve cemiyete iadesi maksadına 
matuf olduğuna göre, toplumsal fayda yönün
den suç ile ceza arasındaki muadelete bakmak 
ve cezanın affı ile cezanın uygulanması arasın
da bir tercih yapmak gereklidir. Bu tercihe 
göre affın âdi suçlulardan hangilerine uygu
lanmasının yararlı, hangilerine uygulanması
nın zararlı olduğunu takdir etmek gereklidir. 
Böyle bir tercih bahis konusu olunca, suçun 
mahiyetine göre âdi suçların bâzılarını da af
fetmenin kamu yararına olacağı düşünülebilir. 
örneğin kız ve kadın kaçırma suçlarında 15 
yaşında ve 15 yaşından yukarı reşidolmıyan 
mümeyyiz kız ve kadının kaçırılmasında veya 
alıkonulmasında, kızın rızası mevcut ve erke
ğin medeni hali evlenmeye müsaidolduğu tak
dirde ve evlenmek için erkek tarafından bir en
gel çıkarılmadığı takdirde bu gibi suçların da 
affa tabi tutulması gerektiği kanısındayız. 
Böylece kadın ve erkek anlaşması ile yeni bir 
yuva kurmanın önüne başlık ve saire gibi kız 
tarafının malî engellerle çıkması önlenmiş olur 
ve kaçırılan kızın babaevinde, kaçıran erke
ğin ceza evinde çürümesinin sonu alınmış olur. 

Bir de bu konuda geleneksel inanç ve terbi
ye icabı olan kan gütme suretiyle adam öldür
me suçlarında suçluların redaati ahlâkiyeleri 
bakımından konu incelendiğinde, aslında bu
nun çok ilkel bir öcalma şekli olmasına rağ
men, suçlu içinde bulunduğu toplumun inanç, 
örf ve âdetinin tazyikiyle suçu işlemektedir. 
Bu kabîl hallerde suçlunun toplumsal gelenek
lerden ve anlayışın ve ahlâk telâkkisinin bir 
kurbanı telâkki edilerek bunlar hakkında daha 
geniş bir af düşünülmesinde yarar mütalâa edi
lebilir. 

Af kanunu üzerinde görüşlerimizi ara eder
ken çoğu kere indî ölçülerle memur ve işçilere 
verilen disiplin cezalarının affı cihetinin düşü
nülmemiş olmasını bir eksiklik olarak telâkki 
etmekteyiz. Hele Yassıada hükümlüleri ger el 
affa tabi tutularak, bütün ehliyetlerinin iade
si düşünülürken haklı veya haksız bir sebeple 

âmirinin hoşuna gitmiyen bir hareketten ötürü 
disiplin cezasına uğramış bütün memur ve iş
çilerin disiplin cezalarının affedilmemesi, ka
naatimize a büyük bir haksızlık ve eşitsizlik 
olacaktır. Yüksek Heyetinizin bu konuya dik
katini çeker, sırası gelince bu konuda vereceği
miz tadil Önergesine iltifat etmenizi rica ederiz. 

Yine af konusunda fikirlerimizi söylerken 
affın bir merhamet ve atıfet hissinin tezahürü 
olduğu göz önüne alınınca, ilk önce bu acıma 
ve bağışlamanın iktisadi ve sosyal nedenlerle 
ceza evine düşen, özellikle küçük, yaşlı, sakat 
ve hastalar hakkında ıgösterilmesi insaniyet ve 
şefkat icabıdır. Bu sebeple yaş ve sağlık du
rumuna göre de suç vasfı aranmıyarak af ta
sarısında bir ilkenin göz önüne alınmasını tek
lif ediyoruz. 

1. Ceza evlerinde bulunan 65 yaşında veya 
bu yaştan yukarı bütün suçların (tasarının 
3 ncü maddesine mümasili bir görüşle); 

2. Hastalık, sakatlık sebebiyle ceza evle
rinde kalmaları sağlık durumları için vahîm 
tehlike arz edenlerin; 

Yani bu iki kategoride sayılan suçların ce
zalarının tamamının affı cihetine gidilmesinde 
kesin bir isabet yarar olduğu kanısındayız. 

Af tasarısı üzerinde durulması gereken en 
önemli konulardan birisi de, affın kapsadığı ge
riye doğru giden süre olacaktır. Affın hangi ta
rihe kadar işlenmiş suçları içine alacağı konu
su kanımızca üzerinde önemle durulması gere
ken bir konudur. Zira Adalet Partisi seçimlere 
girerken yayınladığı beyannamesinde; «Şümulü 
memleket gerçeklerine uygun bir af kanununu» 
çıkaracağı va'di ile işe başlamış ve bu va'de gü
venen sorumluluk hissinden yoksun partizanlar 
tarafından diğer partilere karşı seçim emniyeti
ni ve eşitliğini zedeliyen suçlar türlü yollardan 
işlenmiştir. Kimi yerde diğer partilere ve aday
lara taşlı sopalı saldırılar ve büyük merkezler
den partizanların nasılsa ellerine geçirdikleri 
servet ve rotatifler seferber edilerek hakaret ve 
iftira kampanyalarına girişilmiştir. Bunlar bu 
suçları nasılsa affedileceğiz umudu ile işlemişler. 
dir. Bu suçlar basın yolu ile de işlense şahısla
rın ve teşekküllerin hüviyetlerinden Ötürü ve ka
mu oyunda onları çürütmek ve seçim şanslarını 
azaltmak için girişilmiş birer âdi hakaret suçun
dan başka bir şey değildir. Bu zorbalıkları ve 
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basın yolu ile de olsa işlenen âdi suçları affet
mek için bunların siyasi suç veya basın yoliyle 
işlenmiş suç olarak telâkkisi hiçbir surette iti
bara lâyık değildir. Kazanmak için geçim de ve 
seçim de her yol mubah değildir. Aksine suçtur. 
Seçimde ve geçimde meşru kazanç ancak kanun
ların tesbit ettiği yollardır. Bu yolların dışına 
sapanlar basit zorbalarda olsa, büyük servet sa
hipleri de olsa bundan sonra gelecek seçimlerin 
anarşiye düşmeden kanunlar çerçevesinde cere
yanı için Af kanununu 19 Eylül 1965 tarihin
den önce işlenmiş suçlara teşmil ederek, bundan 
sonraki seçimlerin emniyet içinde cereyanını sağ
lamak olgunluğunu ve basiretini göstermeliyiz. 
Bu nedenle Af Kanununun hangi tarihten önce 
işlenmiş suçlara şâmil olacağı konusunda madde
lere geçildiğinde tadil önergemiz olacaktır. 

Sonuç olarak partimiz, uzun zamandan beri 
sözü ©dilen ve binlerce mahkûmun ve ailelerinin 
çıkacağına inandığı ve sabırsızlıkla beklediği bir 
Af Kanunu çıkarılmasına taraflardır. Ve yu
karıda söylediğimiz gibi bu Af kanununun şü
mulünün geniş olması gerektiği kanısındadır. 
Ancak affı düşünülen her kanunun ayrı özelliği 
vardır. Bu özellikler içinde memleket gerçekleri 
ve Anayasa düzeni üzerinde ve bu düzenin her 
türlü sarsıntıdan korunması, bu konuda ilk plân
da mütalâa ettiğimiz problemdir. Çıkarılacak 
Af Kanununun geri kalmış, yoksul halkımıza ileri 
hürriyet ve demokrasi ilkeleri ışığında yararlı 
olmasını diler, Türkiye İşçi Partisi adına saygı
lar sunarız. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Kasım Küfrevi. Buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KASIM KÜFRE
Vİ (Ağrı) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 
af konusu üzerinde konuşurken tatlı bir mutlu
luk duygusu gönlümüzü dolduruyor. Çünkü, 
inanıyoruz ki, af, vatandaşlar arasındaki, kin, 
ayrılık ve kırgınlıkları silecektir. Çünkü inanı
yoruz ki, af, nifak ve fesat unsurlarını arzula
dıkları ortamdan mahrum bırakacaktır. El ele 
tek bir varlık halinde yarınki, mutlu ve refah do
lu Türkiye'ye doğru ilerlemek için gerekli olan 
birlik ve beraberlik ruhunu tazeliyecektir. Y. T. 
P. olarak af konusunu bu ruh haleti içinde ve 
bu emelin tatlı duygularını yaşıyarak gözden ge
çireceğiz. 

Değerli arkadaşlar, af konusu ceza hukuku
nun ve T. C. K. nun prensipleri yönünden ve 

sosyal açıdan gerekli olan unsurların tekevvünü 
yönünden tahlile tabi tutulur. Biz de Hükümet 
tasarısını ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metni bu bakımlardan gözden geçireceğiz. Siyasi 
hayatımızın bu merhalesinde genel bir affı ge
rekli kılan unsurların tekevvün etmiş olduğu in
kâr kabul etmez bir gerçektir. Milletçe bir ge
nel affın arzu edildiğinin en büyük delilinin 
kısmı Senato seçimlerinde dahi bütün siyasi par
ti hatiplerinin, af konusunun aleyhinde konuş
mamaları teşkil eder. Milletin kardeşlik ve be
raberlik içinde yaşamak arzusundan doğan bu 
af talebine cevap verecek bir metin üzerinde 
Meclisçe anlaşmamız zaruridir. 

Böyle bir metnin ceza hukuku yönünden, 
sosyal yönünden, politik yönünden bütün fert
leri tatmin etmesi, esas gaye olan huzuru 
temin ve tesis halamından, anaşarttır. Biz 
Hükümet tasarısının ve Adalet Komisyonunun 
metnini bu anaşart yönünden yetersiz bulmakta
yız. Zira tasarı affın bir sisteme göre, genel af 
prensiplerine göre hazırlanması gerektiği ilmî gö
rüşünden mahrum bulunmaktadır. 

Gerekçede; affın sosyal bir tedbir olacağı 
göz önünde bulundurularak hazırlandığı beyan 
edilmektedir. Bu suretle tamamiyle, siyasi karak
ter taşıyan affın Türk gelenekleri göz önünde 
bulundurularak toplumdaki tesirleri düşünül
müştür. Bu tamamiyle yerindedir. Bu sosyal 
gaye ile bir atıfet olarak çıkarılmak istenen af
tan yana olmamak memlekette huzurdan yana 
olmamaktır. Bir atıfet olarak çıkarılacak bir af
ta dahi genel ilkelere riayet etmemek tenkid edi
lecek bir eksiklik olur. Ve işte bu sebeptendir ki, 
Hükümet tasarısı tenkide duçar olmaktadır. Ta
sarı siyasi bir karaktere sahiptir. Metin, ürkek 
bir ruh haletinin ve titrek bir kalemin mahsulü
dür. Bu ruh haleti içinde affın genel ilkelerine 
riayet edilememiştir. Titrek kalem za'fmı ciddî 
davranmakla örtebileceği fikrine saplanmıştır. 

Bir genel affın sadece yasama organına men-
subolanları değil ve fakat hukukçuları, memle
ketin adliyesini, mahkûmları düşünen her ferdi 
ve bütün milleti tatmin edecek vasıfta olması; 
gaye olarak huzurun ve sosyal faydanın sağlan
ması bakımından zaruridir. Tasarı, affın genel 
ilkeleri bakımından ele alındığı zaman, iki yön
den tenkide mâruz kalmaktadır. 

1. Tasarıda bariz bir eşitsizlik vardır. 
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2. Bu haliyle huzursuzluğu tamamiyle ber
taraf edemiyecektir. 

Eşitsizlik vardır, zira T. C. Kanununun 146 
ncı maddesi gereğince Anayasayı ihlâl suçundan 
'mahkûm olanlar arasında tefrik yapmaktadır. 

Bu tefrik, Ibir hukukî mesnede dayanmamak
tadır. Bu suretle de affın eşitliği ilkesini zedele
mektedir. 

Bu hususta kademeli bir affa riayet edildiği 
ileri sürülse dahi, topluma gerekli huzur gelmi-
yecektir. Zira bu konuda beraberlik ve kardeşli
ğin ancak bir genel af ile tesis edileceği edebi
yatı o kadar işlenmiştir ki, bizzat af bir huzur
suzluk kaynağı haline gelmiştir. 

Bu itibarla kademeli bir siyasi af çıkarılması 
yaraların sarılması ve geçmişin üzerine bir örtü 
çekilmesi hükmünde olamıyacaktır. Bu konuda 
bütün vicdanları tatmin etmek şarttır. Bu da 
eşitlik ilkelerine riayet etmekle mümkün olur. 
O halde bütün siyasi suçlar affın kapsamı içine 
alınmalıdır. 

T. C .Kanununun 146 ncı maddesinin kapsa
mına giren suçların affı yanında eşitlik ilkesi yö
nünden 141 ve 142 nci maddeler gereğince mah
kûm olanların aftan faydalanmaları gerekir. Bu 
maddelerin af dışı bırakılması eşitlik ilkesinin 
ihlâline bir başka misal teşkil edecektir. Devle
rin vasfını Anayasanın kurduğu düzeni tağyir 
•etmek suçundan dolayı bu maddelerin af kapsa
mı dışında bırakıldığı iddiası hukukî anlayışı 
tatmin etmez, zira bütün siyasi suçlarda az çok 
bu vasıflar varit görülmektedir. Bu maddelerin 
adlî hatalara ve siyasi baskılara yol açmış olması 
ihtimali bakımından verilen cezaların iddialar 
ile mütenasibolmaması yönünden de affın şümu
lü içine alınmasında bir mahzur mütalâa etmi
yoruz. Ayrıca D. P. iktidarı zamanında işlenen 
ve murtabıt siyasi suç vasfında olan ve faillerine 
maddi veya şahsi her hangi bir menfaat sağla
mamış bulunan suçların unutulmasını da tasarı 

için bir eksiklik saymaktayız. Tasarının kanun 
nazarında eşitlik prensibini ihlâl eden tarafları 
sadece bunlar değildir, maddi suçlar arasında 
da ilmî bir mesnede dayanmıyan tefrikler yapıl
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar verdiği
miz misallerle tasarı ile Adalet Komisyonunca 
kabul edilen metnin yetersizliği meydana çıkmış
tır. Y. T. P. Meclis Grupu metni bu haliyle 

dahi reddetmemekte ve fakat daha mükemmel, 
eşit ve şümullü bir vasfa ulaştırmak için çaba 
sarf etmektedir. Bu itibarla affın ceza hukuku
nun prensipleri yönünden, sosyal politik cephe
lerinden herkesi tatmin eder bir hüviyetle Mec
listen çıkması sağlanmalıdır. Bunun için aşağı
daki tekliflerimizin dikkat nazara alınması gerek
lidir. 

1. Affın kapsamı genişletilmelidir. 
2. Yüksek Adalet Divanınca mahkûm olan

larla 21 Mayıs olayları dolayısiyle mahkûm olan
ların bilcümle asli ve feri ve mütemmim cezaları 
affedilmelidir. 

3. T. C. Kanununun 141, 142, 162 ve 163 ncü 
maddeleri ile 6187 sayılı Kanunun hükümleri 
gereğince mahkûm olanların bütün aslî ve fer'i 
ve mütemmim cezaları affedilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tekliflerimizi ihtiva 
eden ve metni bu istikamette hazırlanması için 
tasarının komisyona verilmesini öngören önerge
mizi Başikanlığa sunacağız. Yüce Heyetinizin tek
liflerimize iltifat ümidi ü e huzurlarınızdan ay
rılırken hepinizi en derin sevgilerimizle selâm
larız. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gecekondu kanun tasarısının 
açık oylamasına oylarını kullanmamış arkadaşla
rımız lütfen kullansınlar. 

Oylamaya katılmamış arkadaşımız var mı? 
Lütfen biraz acele edelim. 

Oyunu kullanmamış arkadaşımız?.. Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mazhar Arakan'indir. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 
(İçel) —• Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri, 

Müzakere konusu Af kanunu tasarısının tü
mü üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Affın büyük insanî ve ulvî vasfiyle izahını 
ve o şekilde anlaşılmasını, affedileceklerin şahıs
ları üzerinde birtakım hissî ve bu sebeple hukuk 
yönünde itibarsız ve marazi sayılacak hiçbir dü
şünceye iltifadedilmeden yalnız ve yalnız bu 
uğurda yerleşmiş muteber yüce prensiplere bağlı 
kalarak izahatta bulunacağımızı arz etmek iste
riz. 

Bu düşünceyledir ki, halk ettiği büyük mâna-
siyle Roma hukukunda asırlardan beri unutulmı-
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yan bir cümleyi tekrarla sözlerime başlıyacağım: 
«Yanılmak insanlar içindir.» 

Orta Çağda kanunun herkes için umumi ve 
yeknesek bir kaide olduğu teslim edilmekle bera
ber, istisnai olarak teşriî, icrai ve kazai kuvvet
leri elinde toplıyan şahsın, haklı bir sebebolduk-
ça bir ferdî veya muayyen bir vakıayı kanunun 
tatbikatından muaf tutabileceği kabul ediliyor
du. Monarşlk mutlakiyetin zevali ve demokrasi 
prensiplerinden kuvvetler ayrılığının doğuşu ile 
af salâhiyeti sahibini 'değiştirerek ikiye ayrıldı. 

Burada hemen şunu ifade etmek gerekir ki, 
af bir yargı tasarruf değildir. Havi olduğu sa
rahate ve meydana getirdiği hukukî sonuca gö
re bazan teşriî ve bâzı defa da bir icra tasarrufu 
olarak görülür. Bir yargı tasarrufu olmadığı 
içindir ki, Yüce Meclisler ve Devlet Başkanı 
affı çıkarırlarken mahkemelerin vazifeleri dâhi
line giren, hususiyle suçluluk meselesini veya 
mahkûmiyetin haklı olup olmadığını tetkikten 
katiyetle içtinaibederler ve etmelidirler. 

Ceza hukuku ve özellikle kriminoloji ilmi su
cu doğrudan doğruya bir cemiyet meselesi olarak 
kabul etmiştir. 

Birçokları Venedik zindanlarına rahmet oku
tan bugünkü hapisanelerimizde yatan insanları
mızın büyük bir kısmı menşei yabancı olan ve 
hattâ adapte hatası bulunan kanunlarımızı bile
medikleri içindir ki, ecdat âdetlerine dayanan ve 
teamül haline gelen kaidelere göre hareket ettik
lerini ve kendilerini bu düşüncenin taassubun
dan kurtaramadıkları için çarpıldıkları cezayı 
hak etmediklerini zaman zaman düşünürler ve 
iddia ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Suç işliyene ne ceza verileceği hatasız, nok

sansız, ölçülü tartılı ve belli olmadığına ve yer 
yüzünde hiçbir yerde belli olamıyacağına göre, 
ona, alacağı cezanın etkileyeceği halin dışında 
yadırgamıyacak, yadırganımıyacak bir hayatı te
min, kendisine hükmeden kuvvetin mesul olduğu 
bir husus olmalıdır. İşin hissî kısmını bir tarafa 
bırakır da meseleye objektif ölçüden ve bu zavi
yeden bakar ve değerlendirirsek, içinde dünya
ya geldikleri ve sonradan kendilerini saran bili
nen içtimai manüsait haller nazara alınırsa, bi
zim mahkûmlarımız kadar betbaht insan yer yü
zünde yoktur denebilir. Onların bu acıklı halini 
anlayıp, anlatabilmek için beklenen zaman ve ele 

geçen fırsat çok azdır. İşte bir Af kanunu mü
zakeresi bu imkânı ortaya koyuyor. Ona karşı 
çıkıp cemiyetimize zarar venmiyeceık normal, me
deni ve insani ölçüleri kullanmak icabeder. Zi
ra büyük Atatürk'ün dedikleri gibi, «Medeniyet 
demek af ve müsamaha demektir. Affa ve mü
samahaya dayanmıyan medeniyet, ceberruta da
yanan medeniyettir ki, çöker.» Bu itibarla tarih 
boyunca tatbik edile gelmiş şekliyle af, siyasi ve 
hukukî bir müessesedir. Şüphesiz insan ve tarih 
dışı hukuk yoktur. Haklı olarak eczacılarımızın 
dediği gibi, hukuk plâtonik bir fikrin tatbikatı 
da değildir. Bu mânasiyle hulmk, hayatın sulh 
ve sükunun ve terakkinin emrindedir. Hür, Ba
tılı ve medeni bir toplum düzeni kurabilme arzu-
siyle içerde hakiki demokrasinin temellerini at-
maik için milletçe gayret sarf ediyoruz. Dışarda, 
milletlerarası istikrarlı bir barış ve güvenliği te
min yolundaki samimî mesaimizle dünya sulhu 
nimetlerinden istifadeye hak kazanmış bir du
rumdayız. Şu vaziyete göre her af mevzuu üze
rinde bizi .milletçe bir baş, bir kardeş gibi dü
şünmekten alakoyacak hiçbir mâni mevcut de
ğildir, olmamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türk Milleti olarak biz aftan, onun tatbik 

şeklindeki büyük terakkiyi kaydetmekten daima 
şeref almışızdır. 

islâm dini bu sahada çok iyi misaller verir, 
«Elaffü zekâdüzzafer) düsturu islâm dünyasın
da uzun asırlar boyunca hâkim kalmıştır. Bu 
prensip milletimizin harb meydanlarındaki fiilî 
hareketiyle asıl mânasını bulmuştur. 

Fatih Bizans ordusunu mağlûbederek İstan
bul'a girdiği zaman kralın hayatta olup olmadı
ğını sordu. Zira onu hayatta ise affedecekti. 
Fakat bir sipahi tarafından öldürüldüğünü öğ
renince müteessir oldu ve sipahinin hareketini 
âdi bir cinayet olarak tecziye etti. Af klâsik ve 
etimolojik mânasiyle suça taallûk eden hâdisele
rin unutulması demektir. Orada memleketin sü
kûn, âsâyiş ve işin zamana uygunluğu düşün
cesi vardır. Böyle unutmalara ve unutulmalara 
daima lüzum ve zaruret mevcudolduğu kanaati 
muhafaza edilmiştir. Zaman, zaman çıkarılan 
af kanunları ile bu zaruretin vücutu fiilen ispat 
edilmiştir. 

Mücrimleri, hissî, fırsat, tesadüfi, taammüt, 
sabıkalı, itiyadi ve profesyonel olmak üzere yedi 
kategoride- toplayabiliriz. Bizim memleketimiz-
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deki adam öldürme suçlularının % 90 ı tesadü
fi, hissî ve fırsat mücrimleridir. Bunların da 
affa tâbi tutulmalarında zaruret vardır. Çünkü 
bunlar katil gömleğini istiyerek giymezler. Bu
raya gelince ister istemez af mevzuunu mücer
ret nazara alıp geçemiyoruz. Zira aklımıza gelen 
ve söyliyeceklerimiz niçin affa taraftar oldu
ğumuzun gerekçesi durumundadır. Bizde, tah
kik usul ve vasıtaları modernleştirilip maddi 
delil müessesesi ikame edilmedikçe, insanları
mızın her şeyi şahitlerin tasarrufundadır. Ya
lancı şahidin kurbanı olanların sayısı düşünüle
cek olursa affın zarureti meydana çıkar. Bun
lardan bir kısmını böyle kurtarmakta mümkün 
değildir. Zira hapishanelerdeki vâdeleri dolmuş
tur. Çünkü, dünyada hiçbir üzüntü ve kader 
hakedilmiyen bir cezanın ıstırabiyle ölçülemez. 
Bu gibi insanlar manen münkariz olduğu gibi 
deva bulmayan dertlere de duçar olurlar. 

Muhterem milletvekilleri, 
Müzakeresine başlanan tasarı gerekçesinde, 

Atatürk ve 27 Mayıs ilkelerine dayanan 334 sa
yılı Anayasanın millet tasvibine mazhar olduğu 
tarihten sonra geçirdiği tecrübelerle olgunla
şan demokrasimizin bir intikal devresini ikmal 
ettiği ve bu zaman içinde sosyal, siyasi ve ikti
sadi bünyemiz bakımından cemiyetimizde husu
le gelen gelişmeler karşısında, işlenmiş bir kı
sım suçlara verilmiş olan cezaların çektirilme-
sinde ve bâzı suçların takibinde içtimai bir fay
da kalmamış ve affın sosyal bir tedbir olacağı 
inancı ve bir atıfet olması niteliği de göz önün
de bulundurularak tasarının hazırlanmış oldu
ğuna işaret edilmiştir. 

Bu hali ve vasfiyle tasarıda cemiyetimiz bün
yesindeki her türlü tesessübatı atmak, küslük
lere ve kırgınlıklara bir son vermek böylece 
memleketimize ve insanlarımıza kardeş gibi se
vinip, sevebilmenin sıcak iklimini getirmek sa
mimî inanış ve gayretinin gösterilmiş olmasın
dan büyük bir zevk ve bahtiyarlık duymakta
yız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu cephesiyle siyasi bir mahiyette taşıyan 

af kanun tasarısı kuvvetini ve itibarını hiç şüp
he yokki büyük ve âli cenap milletimizin asîl 
duygu ve arzularından almıştır. 1961 seçimle
rinden sonra teşekkül etmiş gelmiş geçmiş bü
tün hükümetlerin programlarında yer alan «Ya

ralar sarılacaktır» ibaresinde ifadesini bulan bu 
duygu ve arzu yine bütün siyasi partilerimizin 
gösterecekleri büyük anlayışta mâkes bulacak
tır. 

Muhterem milletvekilleri; 
463 aded Yassıada hükümlüsünün 350 si par

lâmento üyesi, 113 ü memurdur. 78 sayılı Af 
Kanunu ile 4 senelikler affedilmişlerdir. 218 sa
yılı Kanunla 96 kişi daha affedil mistir. Ayrıca 
Anayasanın 97 nci maddesine göre de son defa 
affedilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dâ
hil, 41 kişi Devlet Keisi tarafından affedilmiş ol
makla, bakiye 6 kişi bulunmaktadır. Bunun da 
4 ü 27 Mayıs 1960 günü dısarda bulunanlar 
olup, ikisi de bilâhara ceza evinden kaçarak 
yurt dışına çıkmış olanlardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
En iptidai Devlet fikrinin münakaşasını ya

pan ülkelerde bile, iktidarda bulunanlar daima 
en kısa zaman içinde siyasileri affetmişlerdir. 
Bugün yer yüzünde başka türlü düşünen dev
letlerin ve siyasilerin adedi hemen hemen yok 
gibidir. Eğer onlara sıkıntısız bir hayat veya bu 
sıkıntıyı tahfif eden bir imkânı getirebilecek bu 
tarz bir af hükümetler için bir şerefse, ki, biz 
bunun ayrıca vazife olduğuna da kaaniiz, bun
da bütün hükümetlerin derece derece hissesi 
olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Af bir atıfettir. Atıfet en yüce insani duy

guların bir muhasalasıdır. Atıfet sahipleri müş
fik ve hassastırlar. Sizi affediyoruz diye affe
dilenleri gıyaplarında böyle bir Yüce Mecliste 
affedenin gönül zenginliğine hiç de yakışmıyan 
çeşitli his ve duygularla kah ren veya kerhen 
tahkir etmesi asla beğenilecek, tasvibedilecek 
bir hareket değildir. Bu affedeceğimiz, cemiye
te iadeyi düşündüğümüz insanların da bizim 
vatandaşlarımız olduğunu, her şeye rağmen bir 
izzetinefisleri olduğunu bilmeliyiz. Ve yine o ka
dar bilmeliyiz ki, onlar bizden tahkir eden, tah
kir edile edile bir af da talebetmiyorlar. Bu 
uğurdaki duyguları mantık ışığında berraklığa 
kavuşturursak bu neticeye elbetteki varırız. 

Benden önce konuşan bâzı sayın parti söz
cülerine hitabetmek isterim ki, af kanunu görü
şülürken bu kürsüden bir türlü dinmeyen müz
min bir kin ve husumetin lisaııiyle değil, şefkat 
ve merhametin lisaııiyle konuşulmasını isterdik. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
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Muhterem milletvekilleri; 
Söz buraya gelmişken tasarının altıncı mad

desi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek isteriz. 
6 neı maddede, «12 Haziran 1960 tarih ve 1 sa
yılı Kanunun 6 neı maddesine tevfikan kurul
muş olan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenler fer'î ve mütemmim cezaları ile ceza 
mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak 
üzere affedilmişlerdir» hükmü ile artık bu mev
zuda bir şey kalmamak üzere işi sonuçlandır
makta, bir tasfiye maddesi ve yukarda beyan 
ettiğimiz üzere bütün hükümetlerin taahhütle
rine uygun bir metin olarak tedvin edilmiş bu
lunmaktadır. Umumi af niteliğinde olan bu hük
mün Hükümet tarafından bütün siyasi partile
rimizin Hükümet ettikleri devredeki taahhütle
rine ve açık kalbliliklerine inanarak getirilmiş 
olduğunu söylemek icabeder. Ve bu uğurda si
yasi partilerimizin meselenin, bunca zamandır 
mevzu yapılışından ve tarihli, kademeli bir af 
tatbikatından sonra siyasi tarihimize böylece 
terk ve tevdi olunacağı fikrini mâkûl ve makbul 
sayacaklarını ümidetmek isteriz. 

Maddelere geçildiği vakit geniş izahatta bu
lunulacağı üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında 
aynı tasfiye niteliğini haiz olup, örtülü ödeneğin 
sarfı hakkında Muhasebei Umumiye Kanunun
da İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında ya
pılan tadilât muvacehesinde bakiye kısmın ödet-
tirilmenıesi hususu kanuniyet iktisabettiği ci
hetle sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu tarz tat
bikat 134 sayılı Af Kanununda da görülmüştür. 

Üçüncü fıkraya gelince, bu fıkra Adalet Ko
misyonunda ilâve edilmiştir. İşi kanun tekniği 
bakımından ele alacak olursak, Yassıada hü
kümlülerine verilen cezanın nevi itibariyle bu 
şahıslar Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı 
«affa uğramış olsalar da milletvekilleri seçile
mezler» memnuiyeti içerisine girmek suretiyle 
seçilme niteliğini haiz olmadıkları gibi, 648 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesinin yasaklayıcı hük
müne göre de her hangi bir siyasi partiye de 
üye olamıyacaklardır. Ayrıca Anayasanın 72 
nci maddesi Cumhuriyet Senatosuna üye olabil
meyi, milletvekilliğine seçilmeye engel bir du
rum olmama şartına bağlamıştır. Anayasanın 
70 nci maddesi ile getirilen Cumhuriyet Sena
tosu tabiî üyeliği müessesesi ise elbetteki ayni 
niteliği arayacaktır. Madde metninde bundan 
bahsedilmemiş olması işin serbest bırakıldığı 

R 

mânasına gelmez. Ancak Cumhuriyet Senatosu
na üye olabilme yeterliği 72 nci maddede belli 
edildiğinden elbetteki tekrarı zait bulunmuş
tur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şu izahat muvacehesinde yeni fıkra olarak 

ilâve edilen metinde, «Bu fıkra hükmünden fay
dalananlar yani Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm olup da fer'î ve mütemmim cezalar ile ce
za mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere affedilenler Cumhuriyet Senatosuna 
ve siyasi partilere üye olamıyacaklardır» hük
münün konmuş bulunması bir haşivdir ve kanun 
tekniğine uygun düşmemektedir. Bu bir endişe
nin ifadesi olarak mütalâa olundukta, çıkardığı 
kanunların mâna ve muhtevasını pek iyi bilen 
Yüce Meclislerin her türlü tereddüt ve şüphe
den âri bulunan sağlam mantık, salim düşünü
şün aksine olarak güvensizlik demek olur ki, bu 
hal inanç ve saygıya gölge düşürür, Şunu da 
derhal ilâve etmek icabeder ki, eski Cumhurbaş
kanı Bayar'ın ferdi özel af yoliyle affedilmiş ol
ması karşısında mesele mâna ve önemini de kay
betmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aynı fıkrada, aynı şahıslar için bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte emekliye ayrılmış ve
ya emeklilik hakkını kazanmış bulunanların 
Devlet memurluğuna atanamıyacaklarına dair 
Af Kanununa konmuş cezai bir hükmü yadır
gamamak mümkün değildir. Affedilenlerin mes
leklerini ifa edebilmeleri ve keza emekli hakkı
nı kazanabilme imkânının tanınması tamamen 
insani ve sosyal düşüncelere, kendilerinin ve 
aile efradının sefil, perişan olmaması duygusu
na dayanır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, konuşmanız da
ha uzun sürecek mi? 

A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 
(Devamla) — Sürecek Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 20 dakikalık zaman doldu. Ko
nuşmam daha sürecek, diyor, sayın hatip. Ko
nuşmanın devamı hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun, efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 

(Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
Yassıada hükümlüleri içerisinde milletvekili 

olan olmıyan dâhil yalnız 148 inin Emekli San-



M. Meclisi B . 108 11 . 7 . 1966 O : 1 

dığı ile ilgisi vardır. Bu ilgilelordcn 52 si halen 
malulen veya 25 senesini doldurmak suretiyle 
emekli olmuşlardır. Böylece geriye 96 kişi ka
lır. Bunların 79 u bir iki sene içinde memnu 
hakların iadesi yoluyla âmme haklarına .kavu
şabilecek durumdadır. O eriye kala kala i 7 kişi 
kalmaktadır. Bunlar ise meslekî hizmetleri çok 
az olan bâzı genç kimselerdir. Keyfiyeti tefer-
ruatiyle arz etmekten maksadımız âmme hakları 
iade edilen bu kişilerin resmî kademeden ne de
recede bulunduklarını Yüce Heyetinizin kolayca 
teemmül edebilmesi içindir. 

Af hususi mahiyette olsaydı, yukarıda arz 
ettiğimiz üzere bir iki yıl sonra memnu hakların 
iadesi yoluyla memur olabilme şartını kanunen 
ihraz edebilecek kişilere bir taraftan af atıfetin
de bulunulurken, diğer yandan kanunen ilerde 
alabileceği bir hakkını da, teslim eder surette ha
reket edilmemesini ve mücerret bu şahısları ya
saklı bir şekilde yalnız hapishaneden çıkarmaya, 
yaraların sarılması hususundaki arzuya, affın 
mâna ve esprisine uygun bulmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maddenin son fıkrasında, bu gibi hükümlüler

den cezalarının infazı sırasında firar etmiş olan
ların birinci fıkra hükmünden faydalanamıya-
cakları da kayıt altına alınmıştır. Tasarının 
12 nui maddesinde firar halindeki âdi hüküm
lülerin aftan faydalanmaları mümkün kılınmış 
iken mahiyetleri itibariyle ahlaki redaet aran-
mıyan siyasi suçlarda bunun kabul olunmaması 
hukuk prensiplerine uygun düşmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tasarının 5 nci maddesi de siyasi bir hüviyet 

taşır. 20 - 2L Mayıs suçlularına ilişkin bulunan 
bu madde sevk şekli itibariyle hususi af mahi
yetinde iken, komisyon fi ncı maddeye mütena
zır olarak bir madelet duygusiyle metinde deği
şiklik yapmıştır. Tasarı metnine göre ölüm 
veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin 
cezaları 24 sene muvâkkat ağır hapse çevrilmiş
tir. Bunun dışında muvakkat hürriyeti bağla
yıcı cezalara mahkûm edilenlerin cezalarından 
5 er senesi affedil iniştir. Komisyon 5 sene ve 
daha az hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edil
miş olanların fer'i ve mütemmim cezalariyle ceza 
mahkûmiyetlerinin neticesine de şâmil olmak 
üzere affı mntazammnı fıkra ilâvesini yaparak 
bu gibileri umumi affa mazhar kılmıştır. Ayrıca 
emeklilik ve memur olma mevzuunda engelleyici 

bir şart koymamıştır. Hususi affa tabi tutu
lanlar için ise, bihakkin veya şartla tahliye 
anında umumi affın bütün neticelerinden istifa
de edebilecekleri de şimdiden kayıt altına alın
mıştır. Böylece mahkûmiyetlerinin tabiî neti
cesi olan kanuni ınahcuriyet halinde bulundur
maya, memuriyete alınmaya veya bir meslek ve 
sanatın icrasının menine dair hükümlerin uy-
gulanamıyacağı öngörülmüş, buna mukabil di
sipline mütaallik hükümler mahfuz tutulmuştur. 
Maddenin mahiyet ve muhtevasına tesir eden ve 
bu halin mucip sebebi olan sevk gayesi ve espri
si burada vazıh şekilde ifade olunmuştur. Bun
lar için affın kademeli getirilişi işleniş tarihin
den bu yana geçen zamanın suçun âmme efkârın
da ve vicdanında etkisinin devamı hali ve suçu 
işliyenlerin ayrıca sıfatları itibariyle displin dışı 
hareket etmiş olmalarının nazara alınışı cihetteki 
bir takdir ve değerlendirmenin sonucudur. Suçu 
işliyenlerin sıfatı ve yaşıyan yüce bir müesseseye 
eski merbutiyetleri ve o müessesenin sükûnet 
ve mutlak itaat istemesi ve başka ifade ile disip
linin onun varlık ve beka unsuru olması sebe
biyle burada afta umumiyet prensibinden bah
setmek, onun zedelendiğini söylemek mâkul ve 
makbul bir iddia olamaz. 

Bu hususta samimî dileğimiz odur ki, İnin hı
rın da yakın bir âtide katî tasfiyeye tabi tutul
ma] arıdır. 

Muhterem milletvekilleri,. 

Tasarının siyasi tarafını böylece ifade ettik
ten sonra şimdi de âdi suçların affına, işaret ede
lim. 

Tasarının birinci maddesinde affın tarihine 
işaret olunmuş ve bu tarih 29 Ekim 1965 olarak 
tesbit edilmiştir. Af tasarısının Meclise sevk 
tarihi 27 . 1 . 1966 dır. O tarihten bu yana 6 ayı 
mütecaviz bir zaman geçtiği halde tatbik mev
kiine koymak mümkün olamamıştır. Bu tarihin 
değiştirilmesinde aradan geçen bunca zaman 
nazarı itibara alınarak ileriye götürülmesinde 
fayda ve hattâ içtimai zaruret bulunabilir. Buna 
karşı çıkıp da, bu değişiklik suç, işlemeye teşvik 
olur veya olmuştur. Yahut da bunu bir siyasi 
parti seçimlerdeki sonuç itibariyle kendisine mal 
eder denemez. Çünkü, beyannamesinde ve prog
ramında af olan parti veya partiler, affı hangi 
suçlara teşmil edeceklerini bildirmedikleri ve 
esasen bildiromiyecckleri içindir ki, hiçbir suç-
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kıya cüret verme hali düşünülemez. Ayrıca se
cimi hangi partinin kazanacağı önceden kesin 
olarak bilinemiyeceği cihetle çok evvel gelmiş 
bir tasarıya bir partinin seçim sunucuyla irtibata 
zorlıyarak ve hattâ seçimden önce çıkması kabil 
ve bu hukukî ve ıısulî şartlanıl mevcudolduğu 
da nazara alınmadan böyle bir iddiada bulun
mak haksızlık ve hattâ yapanlar için aleyhlerine 
büyük bir politik hata olur. Daha önce çıkmış 
birçok af kanunlarında bu tarihler kanunun mü
zakereye başladığı tarih olarak tesbit edilmiş
tir. • İçtimai fayda ve zaruret mülâhazası siyasi 
partilerimizin itibar edecekleri bir husus olmalı 
ve bu noktada müşterek bir davranış içinde an-
1 aşmaya varıl malıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Tasarının birinci maddesi kısmen umumi ve 

kısmen de hususi af mahiyetindedir, ikinci mad
desi komisyon tarafından ilâve edilmiş olnp 
burada yazılı suç ve suçlular bugüne kadar' çı
kan af kanunlarında istisna edilmiş bulunduk
larından hususi af mahiyetinde olmak üzere 
aftan istifade ettirilmişlerdir. Üçüncü maddesi 
15 yaşını doldurmamış küçüklerin bütün suç
larından ve hükmedilmiş cezalarından dolayı 
haklarında birinci madde hükmünün uygulanma
sı istenmektedir. Bunun içtimai bir zarurete 
istiııadcttiği kanaatindeyiz. Tasarıda malî hü
küm taşıyan 8 nci madde yine içtimai ve iktisadi 
zaruretlerden mülhem olmuştur. Maddelern 
müzakeresi sırasında görüşlerimizi daha geniş 
olarak ifadeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tasarının 9 ncu maddesi istisnaları göster

mektedir. Kanun vâzn cemiyetin yüksek men
faatlerini nazara alarak bâzı suçların affını 
bu mülâhaza içerisinde mahzurlu telâkki etmiş
tir. Sırası gelince maddeler üzerinde görüşleri
mizi etraflıca arza çalışacağız. Şu kadarını der
hal ifade etmek isteriz ki, Devletin arşı ulusal 
şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerle, Devlet 
malı ve adabı umumiye ve aile nizamı aleyhine 
işlenmiş suçlar üzerinde hassasiyetle tasarıda 
durulmuştur. Biz burada birkaç nokta üzerinde 
kısaca arzı beyanda bulunmak istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bunlardan en mühimi memleketimizde kamın 

dışı ilân (»dilen kominizm faaliyetini cezalandı
ran ve bu zararlı faaliyeti önlemeye matuf kanun 
hükmü ve meşru tedbir olan kil ve 142 nci mad

deler konusudur. Bugün görüyoruz ki, kanun
larımızın özel hükümler içinde tecziye ettiği 
suçlar burada bâzı ağızlar tarafından fikir suç
ları parantezine alınmak istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Demokrasinin tekmil güzelliği, nimeti ve ul

viyeti hürriyetleri mâkul ve mutedil ölçülerle 
hukuk nizamı içinde gerçekleştirmektir. Topye-
kûıı hürriyetleri boğan, baskı yaratan, istipelada 
sürükliyen ve bu tahripkâr haliyle demokratik 
rejimin baş düsmaını, insanları bölücü kamplara 
ayırıp milletin hürriyetlerine aşyeren beşirî sefa
letin müvellidi kominizmc karşı milletçe uyanık 
olmak mecburiyetindeyiz. (Soldan alkışlar) Bu 
sebeple, 141 ve 142 nci maddelerin tatbikatını 
değil gevşemek ve verilmiş cezaları affetmek, 
bugün her türlü tertibe, tedbire başvurarak 
sokaklarda rahat rahat zehrini akıtabilen, güzel 
memleketimizin geleceği üstünde köşebaşı ku
marları oynatan bu zararlı cereyanın müntesip-
leri ve meddahları hakkında halk efkârımızda 
uyanan koministler takibedilmiyor mu, düşünce 
ve endişesini yokedecek, millete iç, huzuru, gö
nül rahatlığı verecek kanuni tedbirlerin süratle 
ikmalini ve bu vesile ile sayın Hükümetten istir
ham etmek isteriz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Kaçakçlılk suçları üzerinde durulmuş, 15G7 
sayılı Türk Parasının kıymetinin konulması hak
kındaki Kanunun suç ve cezalarının kanuniliği 
prensibine aykırı bir tatbikatı bulunduğu hu
susu büyük bir ciddiyetle göz önüne alınarak 
tatbikatta kısmen olsun tasfiye gayesiyle belirli 
bir affa tabi kılınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 

İstisnalar kısmında yer alan T. C. K. nıın 
503, 506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı suç
ların ve verilmiş cezaların da birinci maddenin 
içinde mütalâa edilmesi fikrini taşımaktayız. 

Ayrıca 1961 tarihinden bu yana çıkmış af ka
nunlarında nazara alınmamış olan ve bu tasa
rıda da istisnalar maddesinin (E) bendinde yer 
alıp yine affın dışında bırakılmış bulunan ölüm 
cezalarının müebbet ağır hapse, müebbet ağır 
hapis cezalarının da 30 yıl ağır hapse çevril
mek suretiyle aftan istifade ettirilmeleri görüş
lünü muhafaza etmekteyiz. Mükerrirlerin af
tan faydalanmamaları hakkında sevk olunmuş 
10 ncu maddeyi uygun mütalâa etmekteyiz. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Sözlerimizi bitirirken en samimi duygular-

la tekrar ifade etmek istediğimiz düşünce şu
dur : 

İleri, müreffeh, mamur ve mesut bir vatan 
yaratabilmenin ve bunu yaşatabilmenin en aziz 
ve en asil şartı, kardeş gibi biribirimizi sevme
nin iklimini, havasını güzel memleketimize getir
mektir. 

Söyliyeceğimiz her sözde bunun arzulusu 
olduğumuzu, atacağımız her adımda bu yolun 
gönül yolcusu bulunduğunmuzu nutulmamak 
vebalini de sevabını da paylaşalım, birlikte taşı
yalım. 

Yüce Heyetinizi Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DtNÇER 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, huzurunuza getirmiş bulunduğumuz Af 
'kanunu tasarısı üzerinde muhalefetim değer
li hatiplerinin tenkidlerini dinlemiş bulunu
yoruz. Bu tenkidlerini siki et merkezi, bu Af ka
nunu tasarısının 27 Mayısa gölge düşüreceği, 
meşruiyetini bir mânada inkâr olacağı nokta
sında toplanmış bulunmaktadır. 

Peşinen ve kesinlikle ifade etmek isteriz ki, 
27 Mayısa gölge düşürmek veya onun meşrui
yetini inkâr etmek gibi her hangi bir maksat 
asla bahis mevzuu değildir ve bunu bize izafe 
etmek tamamen haksızlıktır. 27 Mayıs İhtilâli, 
bugün memleketin temel nizamını teşkil eden 
Anayasamızla esas olmuştur. Meşruiyeti bura
dan gelen bir Meclisin ve bir Hükümetin bir 
başka istikâmette düşünmesi ve başka bir is
tikâmetin yolcusu olması gayrimümkündür. 
Bize izafe edilen bu nevi düşünceleri tamamen 
ve kesinlikle reddederiz, arkadaşlar. 

Simidi Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilmiş olanların affedilmiş olması, mücerret, 
27 Mayısa gölge düşürme mânasını ifade eder 
mi etmez mi, meselesini biraz, bundan önce bu 
mevzuda yapılmış olan tasarrufları kısaca göz
den geçirmek suretiyle mütalâa etmekte fay
da vardır. Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilmiş olanların adedi 463 dür. Bunların 263 ü 
78 sayılı Af Kanunundan faydalanmıştır. 
78 sayılı Af Kanunu bir koalisyon devrinde çık
mıştır, Eğer af 27 Mayısa gölge düşürmek 

mânasına geliyorsa, ta o zamandan başlamış 
olması icabeder. Yani bu iddiayı yapanı arka
daşlarımın kemdi fiilleri bunun içimde münde
miçtir. Yine bunların 96 sı 218 sayılı Af Kanu
nundan faydalanmışlardır. 218 sayılı Af Ka
nunu da bir koalisyon devrinin mahsûlüdür. 
Yine bunların 55 i ve son tasarrufla 56 sı Ana
yasamızın 97 nci maddesi hükmüme e Sayın 
Cumhurbaşkanımızın haiz olduğu yetkiye bi
naen özel olarak affödilmişlcrdir ve bunlar da, 
biri bugünkü Hükümetin zamanında, diğeri de 
bumdan evvelki hükümetlerin zamanında yapıl
mış tasarruflardır. Ayrıca 41 tanesi de 'müd
detlerini ikmal etmişler, veya infaz suretiyle 
mahkûmiyetlerini çekmişlerdir. Demek ki, 
4-63 ün 6 sı müstesna bugün muhtelif sebepler
le ve muhtelif tarihlerde tamamı affedilmiş 
durumdadır. Bir nisbet vermek icabederse; 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş 
olanların % 90 ı şimdiye kadar, demin arzına 
çalıştığım sebeplerle affedilmişlerdir. % 9 u 
cezalarını çekmek suretiyle infaz görmüşler
dir. Ve bugün huzurunuza getirilmiş olan tasa
rı yüzde biri affeden bir tasarıdır arkadaşlar. 
Yüzde 90 ı af ile neticelenmiş olan bir Adalet 
Divanı Kararınım yüzde 90 ı affedilirken, 27 
Mayısa gölge düşmüyor da, şimdi yüzde biri-
affedilirken 27 Mayısa gölge düşüyor, doğrusu 
bunu anlamak güçtür. Meseleyi insaf ile ve 
memleket realitelerinin ışığı altında mütalâa 
etmeye mecburuz, arkadaşlar. 

Şimdi tablonun bir başka yönünü müsaade
nizle beraber mütalâa edelim. 

Bu af meselesi huzurunuza yeni gelen <bir 
mesele değildir. Bu af meselesi Birinci Koa
lisyon Hükümeti kurulduğu zaman programiy-
le huzurunuza gelmiş bir meseledir. Birinci 
Koalisyon Hükümetinin programımda affa taal
lûk eden cümle aynen şöyledir: «Memleketin 
bünyesinde ve Hükümetin bütün teşkilâtında 
devamlı huzurun temin edilmesiyle birlikte va
tandaş münasebetlerimde geçmiş siyasi mücade
lelerin yaralarını tamamiylc tedavi etmek, dik
kat ve ehemmiyetle göz önünde bulunduraca
ğımız ve üzerinde çalışacağımız başlıca ehem-
ımiyotli bir husus olacaktır.» Birinci Koalisyon 
Hükümeti programına aldığı bu taahhütle ma
zinin yaralarını sarmak ve huzuru avdet ettir
mek için bir af çıkarmayı bu ibareler, bu ifa-

— 596 
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deler altında taahhüt etmiştir. O zamanın Par
lâmentosunda bulunan partiler sözcüleri ve li
derleri yaptıkları konuşmalarda bu sözlerin 
bir umumi af mânasına geldiğini, böyle an
ladıklarını, bundan memnuniyet duyduklarını 
ve koalisyon Hükümetlerini ve koalisyoın or
taklarını bu noktada teşvik ettiklerini, beraber 
olduklarını ifade etmişi endir. O zamanın Hü
kümeti ve mesulü bu türlü tefsirler ve anlayış
lar karşısında, hayır benim maksadım af de
ğildir, bu cümle ile bunu muradetmcıdim, di
ye tavzih etmemişdlr. Fazla olarak Ertuğrul 
Akça arkadaşımız tarafından verilmiş bir so
ru üzerine, o zamanın Başibakamı Sayın İnönü; 
evet bunlardan bir affı muradediyoruz şeklin
de, meseleyi vazıh olanak açıklamıştır. Demek: 
ki, arkadaşlar, af konusu bugünün konusu de
ğildir. Birinci Koalisyon Hükümetinin kurulu
şundan beri ele alman ve partilerin sözcüleri
nin, liderlerinin ye yetkililerinin konuşmasiy-
le mutabakat halinde olduklarını beyan et
tikleri bir .meseleden ibarettir. 

Şimdi, muhtelif sebeplerle birden gerçek
leştirilememiş, memleketin realitesi icabı birden 
gerçekleştirilememiş ve tedrici bir gelişmeye 
tabi tutulmuş, bir menhaleyc tabi tutulmuş 
olan affın, arz ettiğim gibi, artık % 1 bakiyesini 
halletmenin çabası içindeyiz. O halde meseleyi 
bu yönüyle, bu gerçek yönüyle mütalâa etmek ve 
başka türlü teşhis koymak suretiyle meseleye 
başka bir mâna vermeye çalışmak, zannediyorum 
ki, doğru ve isabetli değildir. 

Şimdi mesele böylece geçmişiyle kısaca göz 
önünde tutulmak suretiyle vaz'edildikten sonra, 
muhterem sözcü arkadaşlarımın mütalâalarının 
sıklet merkezini teşkil eden hususlara kısaca arzı 
ecvabetmeye çalışacağım. 

Millet Partisi Grupu adına konuşan Fehmi 
Cumalıoğlu arkadaşım, bu affın bir siyasi kur
nazlık vesikası olduğunu ifade ettiler. Bu af bir 
siyasi kurnazlık vesikası değildir, arkadaşlar, bir 
gerçeğin vesikasıdır, bir başka türlü tefsire, teş
hise ve ifadeye müsait değildir. 

Bu affın bir tashihi karar olarak düşünül
düğünü ifade ettiler. Muhterem arkadaşlar, bir 
noktada vuzuha varmamızda fayda var. Bu af 
ne bir tashihi karardır, ne bir mahkeme kararı
nın münakaşasının sebebidir, ne de mahkeme ka
rarlarına karşı hürmetsizliğin bir ifadesidir. Bu 
af sadece millet adına. Büyük McclisinMn göste-
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receği bir atıfetin ifadesidir. Başka bir şey de
ğildir. 

Mahkeme kararlarına, kesinleşmiş kararlara 
karşı hukuk devleti nizamı içerisinde herkesin ve 
bilhassa Hükümetin riayeti kadar tabiî bir şey 
olamaz ve bunu huzurunuza sadece bir atıfetin 
sizlerden istemek için, bir atıfeti millet adına be
raberce tecelli ettirelim, niyazı ile gelmiş durum
dayız. Başka bir mânayı aramak sadece başka 
maksatları istihdaf etmek olur. 

Yine aynı hatip buyurdular ki, bu afta 21 
Mayısçılar bir başka türlü muameleye tabi tu
tulmuştur, doğrudur. Şimdi bunun iki yönü var, 
bu sualin, müsaade ederseniz evvelâ sordukları 
suali bir defa cevaplandırayım, sonra mütalâala
rına arzı cevabetmeye 'çalışayım. 

Dediler ki; «Bu ayrılık, bu değişiklik, Tural 
mektubu da çıktığına göre, Hükümetin bir baskı 
altında oluşunun ifadesi midir?» Muhterem ar
kadaşlarım, Tural mektubu diye adlandırılan 
mektup, o zaman Kara Kuvvetleri Kumandanı 
olan Sayın Orgeneral Tural'm, Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, bir vazife münase
beti ve icabı içerisinde yazdığı bir mektuptan 
ibarettir ve bu mektup yüksek huzurunuzda çe
şitli sebeplerle tartışıldı, konuşuldu. Değerli ar
kadaşım Topaloğlu da bunların cevaplarını ara 
ettiler. Bir kere daha hafızalarınızı tazelemek 
için ifade etmek isterim ki, Tural mektubu ne 
Hükümete, ne Meclislere her hangi bir şekilde 
baskı edasını ifade edecek en küçük bir noktayı 
ihtiva etmemektedir. Hükümetiniz hiçbir baskıyı 
kabul etmek istidadında bir Hükümet değildir, 
arkadaşlar. Hükümetiniz sadece milletten ve 
onun temsilcileri olan siz arkadaşlarımızdan al
dığı itimada, dayanarak kanunlarımızın gereğini 
ve kendi aklı seliminin icabını yapan bir hükü
mettir ve böyle kabul ediniz. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Elbetteki hükümetlere yetkili yetkisiz 
her şahıs muhtelif memleket meselelerinde dü
şüncelerini intikal ettirebilir. îşte Tural da Ka
ra Kuvvetleri Kumandam sıfatı ile kendi düşün
düklerini, Millî Savunma Bakanlığına intikal et
tirmiştir. Mektubun muhtevasında, mânasında, 
yazılışında başka türlü bir mâna, başka türlü bir 
maksat yoktur ve olamaz, arkadaşlar. Hükümeti
niz kendisine verilmiş olan vazifenin ifasında en 
büyük titizliği, en büyük hassasiyeti üzerinde 
taşımaktadır. Her türlü baskıyı reddedecek, ona 
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mukavemet edecek kudretttedir ve böyle biı- bas
kı Hükümetinize yapılmamıştır, yapılamaz da. 

Arkadaşlarım bilhassa Cumhuriyet i laik Par
tisi1 adına konuşan sayın arkadaşımız Mustafa 
Uyar buyurdular ki. 27 Mayısın meşruiyetine 
lemel olmuş prensiplere karşı Hükümet bazan 
hassas, bazan da vurdumduymaz haldedir ve 
bizim hassasiyetimizin eksik olduğuna misal ola
rak da, 38 sayılı 'Kanunu affın kapsamı içine 
almış olma'mızı ifade 'ettiler. 38 sayılı Kanun, 
'birindiği gibi 'bütün parti liderlerinin i'mzasiyle 
Meclise Verilmiş ive ıçikmış bir kanundur. Şimdi 
38 sayılı Kanunu affın ışümulü içine almamızı 
'mıılhteröm arkadaşı'm ive 'mensubolduğu grup, 
Anayasanın 'kaibul ettiği prensiplere bir nevi 
hürmetsizlik ive 'bunlara karşı olan Hükümet 
hassasiyetlriin eksikliği (olarak ifade ettiler. 
ıŞimdi bu mantıkla 'hareket edecek olursak, ay
nı hassasiyeti kendileri Hükümette bulundukla
rı 'zaman 'göstermemiş olmaları İtibariyle aynı 
sözü unlara siöylemclk icabeder ki, ben bu insaf
sızlığı yapmıyacağım. Neden?.. 38 sayılı Kanun 
7 . 3 . 1902 tarihinde çıktı arkadaşlar. Ondan 
ıbir 'Seneden daha az, daha kısa olan bir süre 
içinde de 218 sayılı Af Kanunu çıktı. Yani 
C. II. P. nin (koalisyonda ve Hükümette bulun
duğu sırada ıçikmış 'olan 2.1.8 sayılı Af Kanu
nunda, 08 'sayılı 'Kanunun kapsamına girmiş 
olan suçlar affedilmiştir. 'Şimdi sıcağı sıcağına, 
aradan bir sene 'geçmeden affediliyor, bu 27 
Mayısın prensiplerine ıgöligc düşürmüyor, zede
lemiyor, hürmetsizlik 'olmuyor; atana aradan bu 
kadar sene geçtikten sonra affedilirse oluyor. 
Hakikaten 'şimdi 'mantığı anlamak bizim için 
'güçtür. Af 'bir atıfettir arkadaşlar, bir merha
metin ifadesidir.' Binaenaleyh, realitenin icabı, 
memleketin ıgerçeği ive (menfaatleri icabı yapıl
ması [mümkün ise yapılır. Zaman yine bu fak
törler içerisinde değerlendirilir. 1963 te yapıl
mış olan bir af ortada iken, şimdi 1966 da biz 
'bunu affın kapsamı içine aldık diye, 27 Mayısa 
karşı ıbir davranış içinde olduğumuzu maalesef 
ifade edebiliyorlar. (Bu heyanm bir mantık za'fı 
ile malûl olduğunu açıkça 'göstermektedir. Ar
kadaşlarımı bu noktada biraz insaflı olmaya 
davet 'edersem 'herhalde bana darılmazlar. 

Şimdi arkadaşlar, muhtelif af kanunlarını 
kısaca bir tetkik edecek olursak, bugün orta
ya sürülmüş 'olan mütalâaların 'geçmişle, geç
miş misallerle 'birlikte ıgözden 'geçirilmesi ha

linde [meselenin 'mâna ve mahiyeti bir kere da
ha anlaşılmış olur. 

Şimdi arkadaşlarım derler ki, devrim ka
nunları adı verilen ve adedleri bizim teshirimi
ze göre, Anayasanın teshiline 'göre sekizi bulan 
kanunların ihlâl edilmesini affın kapsamı içine 
alıyorsunuz, hu nasıl şey? Devrimlere karşı il
gisizliktir... 

Bir defa affetmek ilgisizliğin ifadesi değil
dir; atıfetin ifadesidir, merhametin ifadesidir. 
Burada (anlaşmamız lâzım. Acaba geçmişte bun
lar nasıl olmuş meselesini 'bir 'gözden geçirirsek, 
durum nedir? Bu devrim kanunları 113 sayılı 
Af: Kanununda affedilmiştir, 218 sayılı Af Ka
nununda affedilmiştir, 5677 sayılı Af Kanunun
da affedilmiştir 've 'şi'mdi biz de affediyoruz; 
'affetmeyi teklif ediyoruz daha doğrusu. (Görü
lüyor ki, devrim kanunları diye (hakikaten 'he
pimizin üzerinde hassasiyetle durduğumuz ka
nunları ihlâl edenleri affeden yalnız biz değiliz. 
Bizden evvelki hükümetler de 113 sayılı Af Ka
nunu ile, 218 sayılı Af Kanunu ile ive daha ev
vel '5677 sayılı Af Kanunu ile bunları laffetmiş
lerdir. Neden etmişlerdir? O 'zamanın hükümet
leri ve o zamanın 'Parlâmentosu acaha devrim
lere karşı daha 'mı kayıtsızdı? Hayır. Realite 
ve 'gerçekler Ibunu icaJbettirmiiş de londan. O 
halde meselelere teşhis korken birbirimizle bir 
arka niyet izafe etmeye hakkımız yoktur ve Af 
(kanunu hepimizin, üzerinde merhamet hisleri
mizi, 'şefkat hislerlimizi (birleştirmek suretiyle, 
bir müsavi mânevi atmosfer içerisinde mütalâa 
edeceğimiz bir kanundur. Yoksa siyasi kozları
mızı paylaşmaya vesile etmeye ımüsait bir ka
nun değildir kanaatindeyiz. 

Şimdi, sizleri sıkmamak için diğer misalle
ri vermiyorum. 'Diğer 'şeylerde de bu affın kap
samı içine 'girmiş 'olan, bâzı, üzerinde hakikaten 
hassasiyet ifade eden kanun ve maddeler üze
rinde de bundan evvelki aflarda çeşitli işlem
ler yapılmıştır. Fakat meseleyi şöylece bir fikir 
edinildbilmesi bakımından arz ediyorum. 

'Şimdi (bir noktaya daha müsaadenizle arzı 
cevabedeceğim. Konuşan hatipler, Ceza Kanu
numuzun 146 ncı 'maddesini ihlâl eden iki grup 
suçlulardan bir kısmı affediliyor, bir kısmı 'af
fedilmiyor, bu eşitlik prensibini ihlâl eden bir 
keyfiyettir, 'dediler. Meseleyi mücerret eşitlik 
prensibinde ve mantık ölçüleri içinde tahlil 
edecek olursak, bu söze hak vermemek müm-
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kün değildir. Ama afta yalnız eşitlik prensibi 
güzel 'şeydir. Ama yalnız eşitlik prensibi içeri
rinde kalmak, memleket (gerçeklerini bir tara
fa itmek basiretle kabili telif değildir. 

ıŞimdi böyle konuşan arkadaşlarımla şöyle 
cevap vermek isterim: Eğer aynı maddeyi ih
lâl edenlerin biri .affedilirken diğerinin de af
fedilmesi gerekirse, eşitlik prensibini böyle an-
lıyorsak, 22 >Şubatç.ılar 146 ncı maddeyi ihlâl 
ettikleri zaman, ıbura'da Yüksek Adalet Diva
nınca 'mahkûm edilmiş (olanların affını aynı 
eşitlik prensibiyle sağladık mı, düşündük mü? 
Düşünmedik. Daha evvel ihlâl etmiş 'olanlara 
daha sonra ihlâl etmiş olanları takdim ettik ve 
affettik. Neden ettik? Gerçekler >onu icabettiri-
yordu da onun için ettik. Demek oluyor ki, mü
cerret, kuru 'eşitlik prensiplerinden hareket et
mek meseleyi halletmiyor. Sonra eşitlik prensi
bini yalnız bir mânada anlamak da doğru de
ğildir. Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edil
miş olanlar, demin de arz ettiğim ıgibi, çeşitli 
kademelerden ıgeçmişlerdir. 78 sayılı Af Kanu
nu, '213 sayılı Af Kanunu ve Cumhurbaşkanı-
mızm yetkilerinden ıgeçmişler ve dördüncü mer
hale olarak (buraya gelmişlerdir. Ama 21 Ma-
yısıçıların affı henüz daha birinci (merhalesin-
dedir arkadaşlar. Meseleyi (bir de bu zaviyeden 
eşitlik prensibine, faktörüne lütfen vurun, bir 
de memleketin ıgerçeklerini, işin tazeliğini dü
şünün, o zaman mesele üzerinde zannediyorum 
ki, mütalâanın isabetini kendiniz de kabul et
mezsiniz. 

Şimdi söz buraya (gelmişken, 20 - 21 Mayıs 
olayları do'layısi'yle mahkûm edilmiş olanların 
umumi durumunu da kısaca müsaadenizle arz 
(edeyim ki, meselenin mânasını ve şümulünü 
muhterem arkadaşlarım daha kolay kavramak 
imkânını bulsunlar. 

20 - 21 Mayıs .olaylarından mahkûm edil
miş 'olanların 22 tanesi müebbet hapse mahkûm
dur ve hu tasarımızla bunların hapislik müd
deti 124 seneye iniyor. Yani kendilerine Ibir (mü
ebbettik yerine bir muvakkattik imkânını sağ
lamış oluyoruz. 

15 yıla mahkûm ıolan'12 kişidir. 15 yıla mah
kûm olan 12 kişi, tabiî umumi prensipleri tek
lif ettiğimiz ıgibi beşer sene üzerinden kabul 
edilirse 'beş sene aftan istifade edecekler. İn
faz Kanunumuzun kendilerine 'bahşettiği fay

dalardan da istifade edecekler ve bugünkü ta
rihe göre yapılmış hesaplara bakılacak olursa 
15 seneye mahkûm edilen 21 Mayıs olaylarının 
mahkûmu vatandaşlar hu tarihten 3 sene iki ay 
sonra tahliye edilmiş olacaklar. Yani intizarla
rı üç sene iki aydır. 'Tabiî ileriki günlerde yeni 
bir af çıkmazsa. 

12 sene 6 aya mahkûm edilmiş olanlar 2 ki
şidir. Bunlar da arz ettiğim gibi aftan istifade 
ve infazdan istifade suretiyle 1 sene 10 ay son
ra tahliye edilecekler. 

10 sene 6 aya mahkûm edilen 1 kişidir. İBu 
da 6 ay sonra tahliye edilecek; cezası 10 sene
dir, fakat 6 ay sonra hürriyetine kavuşacak. 

10 seneye mahkûm edilmiş »olanlar 2 kişidir. 
Bunlar da 2 ay sonra tahliye edileceklerdir ve 
bakiyesi 'bundan aşağı olanlar ibu af kanunu
nun getirdiği haklarla derhal tahliye edilecek
lerdir, bu 'kanun tasarısının kanuniyet kesbet-
tiği günden itibaren... Bunların adedi de 51 dir 
arkadaşlar. 

Şimdi (görülüyor ki, mesele, merhaleleri, ta
rihi ve seyri bakımından mütalâa edildiği za
man üzerinde fazla eşitlik prensibinin ihlâli 
endişesini doğuracak bir mâna ve 'mahiyet ta
şımamaktadır. 

Burada arkadaşlarımın en çok endişeleri şu 
noktada toplanıyor. Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilmiş olanları affetmek ıgüzel şey, 
ama bunların âmme haklarının iadesi ne olu
yor ve bu 27 Mayıs öncesini restore etmek de
ğil midir? Sualleri budur, 'endişeleri burada 
toplanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar çıkarıl
mış af kanunları ile mahkûm 'edilenlerin özel 
olarak, mesleklerini serbest olarak icra etme
leri imkânları kendilerine verilmiştir. Bu ne de
mek? Doktor doktorluğunu yapacak. Nerede? 
Resmî hastanelerin dışında özel hastanelerde ya
pacak, raporu muteberdir. Vatandaşın her tür
lü hastalığına müdahale edecek, öğretmen öğ
retmenliğini yapacak. Nerede? Resmî okullar
da ve memur olarak değil, ama özel okullar
da pekâlâ yurt (çocuğunu terbiyede, tahsilde, 
yetiştirmede vazife alacak ve bunda mahzur 
yoktur. Avukat avukatlığını yapacak. Nerede? 
Memuriyet haricinde her türlü hakları savuna
cak, yapacak. Avukatlık Kanununu açıyoruz 
bakıyoruz; avukatlık bir âmme hizmetidir. 
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Ucundan vermişiz, âmme hizmetine 'girmek yet
kisini de vermişiz, ıŞimdi sadece mücerret me
mur o'lan vatandaşların derdi maişet ile teka
ütlük, emeklilik haklarını iktisaba imkân vere
lim mi, vermiyelim mi meselesine gelip dayanı
yoruz. Şimdi mesele, mübalâğa edildiği 'gibi de
ğildir arkadaşlar. (Bunlara 27 Mayıs evvelini 
restore etmek için makam vermeye imkân ha-
zırlamak meselesi değildir. 'Mesele bizim gözü
müzle, bizim düşüncemizle sadece memur olan
lara emeklilik müddetlerini iktisabedebilmeleri 
için çalışma imkânını vermektir ve böylece bir 
nevi affın ıgetirdiği şefkat ve atıfetin nafakaya 
tesir etmiyen bir yönünü de ikmal 'etmiş olmak
tan ibarettir. Bu tamamen insani düşünce ile 
kaleme alınmıştır, getirilmiştir. Onun dışında 
'başka bir şeye ihtiyaç yoktur, başka bir şey dü
şünülmemiştir ve A. 'P. 27 Mayıs öncesini res
tore etmeye de muhtaç değildir arkadaşlar. 
A. P. yepyeni kurulmuş ve tamamiyle kendi dü
şüncesini kendi kadrosu içinde, kendi progra
mına 'göre tatbik eden Ibir partidir. Böyle bir 
münasebet kurmak suretiyle meselede bir (mer
hamet ve atıfetin ulviyetini ıgölgelemeye sanı
yorum ki, gönül razı olmaz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) 

Burada müsaade ederseniz İşçi Partisi Söz
cüsü Yunus Koçak arkadaşıma da kısaca arzı 
cevabetmek isterim. Yunus Koçak arkadaşım 
her vesileyle olduğu 'gibi, bu vesileyle de 141 
ve 142 nci maddelere temas ettiler. Bunların 
Anayasaya aykırılığını iddia ettiler ve bunların 
ihlâlinin fikir suçu teşkil edeceğini savundular 
ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur 'böyle ya
sak, dediler. Kendilerine komisyonda arzı cena
bettim. Başka vesileyle de bu Mecliste yine ay
nı şeyleri terennüm ettiler ve iarzı cevabettik 
ben ve arkadaşlarım. Ama hiçJbir vesileyi kaçır
madan ıbu 141 ve 142 nci maddeleri dile getir
mekte ısrar 'etmektedirler. Ne yapalım, ısrar 
ederler, hiz de dilimizin döndüğü, aklımızın 
erdiği kadar arzı cevaJbederiz. 141 ve 142 nci 
maddeler komünizmi ve diktatörlüğü önliyen 
maddelerdir arkadaşlar. Binaenaleyh, bunların 
anlamında biz Yunus Koçak ve arkadaşlariyle 
beraber değiliz. ı(A. P. sıralarından alkışlar ve 
«bravo» sesleri.) Dediler ki, bu dünyanın hiç
bir yerinde yok, Bakana sordum bana İtalya'yı 
misal verdiler. Ben yalnız İtalya'yı misal ver
medim ama, nedense akıllarında öyle kalmış, 

yahut da işlerine öyle geldiği için böyle söyle
diler. Federal Almanya'dan da misal verdim, 
Amerika'dan da misal verdim. Bugün demok
ratik memleketler olarak dünya yüzünde ta
nınmış olan ıbu iki büyük devletten de misal 
verdim. Bugün Amerika özel kanunla yasakla
mıştır bunları. Federal Almanya aynı şekilde 
hareket etmektedir, hassasiyet iç erişinde dirler. 
Onun dışında diğer memleketler de var. Ama 
şu memleket şöyle düşünmüş, bu memleket böy
le düşünmüşten ziyade, biz nasıl düşünmeye 
mecburuz, Türkiye'nin gerçekleri neyi icabetti-
tiyor biz 'bunun üzerindeyiz. Bu bakımdan 
141 in ve 142 riin Anayasaya aykırılığı müna
kaşasını Af kanunu münasebetiyle tekrar bu
raya getirişlerini hakikaten bizim için anlamak 
güçtür. Ama, «Biz söyliyelim yer eder» diyorlarsa 
bilsinler ki, ibıı yer etmiyecek mevzulardan bi
risidir. Anayasa 'Mahkemesi 141 ve 142 nci mad
delerin Anayasaya aykırılığını kararlaştırmış
tır. Artık Anayasa Mahkemesi bir Anayasa 
müessesesi olduğuna göre bunun burada her ve
sileyle tazelenmesi, her vesileyle Anayasaya ay
kırıdır diye iddia edilmesi hukuk nizamı içeri
sinde kabili izah olmaktan hakikaten uzaktır. 
(Soldan «aykırı olur» sesleri.) Evet efendim, 
affedersiniz, sürçü lisan oldu, evet aykırı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, hatip arkadaşları
mın mütalâalarının çoğu maddelere taallûk et
mektedir. 'Şüphesiz maddeler konuşulurken, bu 
noktadaki düşüncelerimiz ve ıgörüşümüz ayrı
ca,. açıklanacaktır. ıŞimdi açıklıyacak olursak, o 
zaman yeniden konuşacak arkadaşlara da tek
rar açıklamak zarureti doğacaktır. Bu itibarla 
maddeler üzerinde tekrar durmak suretiyle 
vaktinizi almaktan içtinabediyorum. 

Şimdi, meselelerden birisi de örtülü ödenek 
meselesidir. Örtülü ödeneğin usulsüz sarfı mev
zuunu arkadaşlarım dile getirdiler ve affın kap
samı içine girmez, doğru değildir, usul bakı
mından, prosedür bakımından, esas bakımın
dan doğru değildir diye meseleyi iki yönden 
mütalâa eden arkadaşlarım oldu. Örtülü öde
neğin usulsüz sarfından dolayı verilmiş olan, 
hükmedilmiş olan tazminat miktarı 4 878 284,19 
liradan ibarettir. İkinci Koalisyonda bunun bir 
kısmının terkini mümkün olup olmadığı mese
lesi üzerinde durulmuştur. Bunu o zaman Baş
bakan olan Sayın İnönü ve Başibakan yardım-

— 600 — 
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cısı olan Sayın Alican benden iyi bilirler. Üze
rinde durulmuştur ve bunun bir kısmının ter
kini halinin ancak örtülü ödeneğin sarfına me
zuniyet veren 1050 sayılı Kanunun 77 nci mad
desinde vuzuhu sağlamak suretiyle mümkün 
olacağı üzerinde durulmuştur ve 77 nci madde 
bugünkü şekline getirilmiş, yani tadil edilmiş
tir. Eğer hükümetlerin ömrü vefa etseydi o 
kanaatteyim ki, bu mesele şimdiye kadar hal
ledilmiş olacaktı. Ama hükümetlerin değişik
liği meseleyi hugüne getirmiştir ve bugün 
İkinci Koalisyonda başlamış olan işi biz bu
gün nihaıyetlendirmenin gayreti içindeyiz. Bi
naenaleyh bu yeni bir şey değil. Şimdi nedir 
mevzu 1. Yuvarlak konuşacağım, rakamları 
tekrar etmek istemiyorum. 4,5 milyonun üstün
de olan örtülü ödenek sarfiyatının yolsuzluğu
na dair olan bu rakamın tetkikini şöylece ya
pacak olursak, meseleyi üç esas üzerinde top
lamak mümkündür. Birisi, bugünkü 77 nci mad
de ile, tadil edilmiş olan şekli ile sarfına ce
vaz olan, sarfı mümkün olan kısım, ki bu 
1 milyon lira civarındadır. 

İkincisi; D. P. ye yapılmış olan bağışlar, 
bu da 1 milyon 300 küsur bindir. 

Üçüncüsü; ödenmiş olan kısım ki, bu da 
1 milyon 800 küsur bindir. 

Arzu ediyorsanız rakamların teferruatını 
arz edeyim. Fakat umumi hadleriyle bir kısa 
malûmat arz etmiş olmak için söylüyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 1 nci 
kalemi lütfeder misiniz? 

ADDALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Tamamı 4 milyon 787 bin 284 li
ra 19 kuruş. Tabiî bu esasıdır, faizler hariç
tir. Ödenmiş olan kısım 1 850 000 lira. De
mokrat Partiye yapılmış olan bağış 1 312 465 
lira. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Demokrat 
Partiye yapılmış olan bağış şüphesiz tahsil 
edilecek fonlardan birisi, tamamı bir defa tah
sil edilecek konudur. Yani bir tefrik yaptığı
mız zehabı hâsıl olmasın. Hükümdür, infazı ge
rekir. Fakat meseleyi bölerek mütalâa edişi
min sebebi, 77 nci madde muvacehesinde sarfı 
mümkün olan kısmı bir fikir edinilmesi için 
ayırıyorum, , bu 1,5 milyon lira civarındadır. 
Onun dışında Demokrat Partiye yapılmış olan 
bu 1 milyon 300 küsur bin liralık bağış verese
si tarafından ödendikten sonra mevzuatımıza 

göre Demokrat Partinin emvaline vazıülyed 
olan Hazineye rücu hakkı vardır, veresenin. 
Acaba rücu hakkını kullanırsa bir şey alabilir 
mi? Bugünkü tasfiye durumuna göre 9,5 mil
yon fazlalığı vardır. Tasfiye tamamlanmamış 
olmakla beraber; hemen hemen % 90 m üstün
de bir kısım ile tamamlanmıştır. Ne kadar ek-
silse, bu 1 milyon 300 küsur bin liranın rücu 
yolu ile ödedikten sonra Hazineden alınması 
mümkündür. O halde meseleyi af tariki ile hal-
letmiyecek olursak umumi prosedürle ödene
cektir ve Hazineden rücu tariki ile bu para tek
rar alınacaktır. 

Şimdi, rücu tariki ile alınacak olan kısım ve 
77 nci maddeye göre, yeni tedvin edilen 77 nci 
maddeye göre sarfı mümkün olan kısım yekûn 
edilirse, ödenmiş olan kısım 1 milyon 800 bin 
lira da bakiye ile karşılaştırınca mesele ken
diliğinden halledilmiş duruma düşmüş şekilde 
kafoule müsaittir. Şüphesiz bu bir takdir mese
lesidir. Buna çeşitli, dolambaçlı yollardan, 
ödesin, geri alsın, demek vardır, bir de bütün 
bunlara lüzum yoktur, bir şeyin pratik yol
dan tasfiyesi lâzımdır, diye düşünmek vardır. 
Fakat bu düşünce bugünün düşüncesi değildir. 
Arz ettiğim gibi İkinci Koalisyondan beri ge
len bir düşüncedir. Bir yanlışım varsa bu iza
hatımda Sayın Alican, Sayın İnönü bunları 
ikmal ederler. Demekki örtülü ödenek yolsuz
luğu affediliyor, meselesinin içyüzü şöylece 
ışık tutularak tetkik edilecek olursa çıplaklı-
ğiyle durum ibundan ifbarettir. 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
umumi hatlariyle meseleyi mümkün mertebe 
aydınlatmaya çalıştım. Şüphesiz maddeler ko
nuşulurken ayrıca emrinizde olacağım. Söz
lerimi burada bağlarken affa en iyi şekli şüp
hesiz Yüksek Meclisin müzakereler sonunda 
vereceğine inanıyoruz ve böyle olacaktır. Yük
sek Meclisin en iyi şeklini vermek suretiyle 
çıkaracağı affın da hayırlı olması bizim için en 
büyük temennidir. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sizin talebi
niz grup adına değil mi ? 

TURHAN FEVZtOĞLU (Kayseri) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Orupu adına ikinci 
kere, buyurun efendim. 
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C. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
Zİ OĞLU (Kayseri) —• Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Saikan izahlarında, grup sözcümüzün 
dokunduğu noktalardaıiı bâzılarını ele aldı. Fa
ik at her nedense değerli arkadaşımız birçok 
konulanda sözcü arkadaşımızın temas ettiği ve 
hayati derecede önemli saydığımız konuları ta-
mamiyle meskût bıraktı, bunlara dokumuama
yı tercih etti. Evvelâ Sayını Bakanın dokun
muş okluğu noktalarda kendisiyle hemfikir ol
madığımız hususları birlbir açıklamak isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletin atıfeti 
olarak bir affa katısı değildir. Sözcümüzün izah
larından da anlaşılacağı gibi çeşitli sebepler
le ceza evlerine düşmüş olan ve sayıları on 
binleri bulan kimselerin Yüce Meclisin atıfe
tinden faydalanarak yuvalarına, işlerine, güç
lerine, çoluk - çocuklarına kavuşmaları için 
çıkarılmak istenen bir af Cm premsiholara.k kar
şısında değiliz. Bu affın söylediğimiz sınırlar 
içerisinde çıkmasını işitiyoruz. 

Bizim affa itiraz ettiğimiz noktalar, Baka
nın. -dokunduğu ve dokunmadığı noktalar, söz
cümüz tarafından açıkça izah edildi. Bunları 
tekrar etnıiyeceğim. Yalnız ayrılık noktaları
mızı izah ederken zaten bunlara birer birer iliş
miş olacağım. 

Evvelâ Sayın Bakanın, Yüksek Adalet Di
vanı tarafından mahkûm edilmiş olan 27 Ma
yıs 19'üO dan önceki dönemin sorumluları hak
kında söylediği sözlerde esaslı bir ayrılık nok
tamız vardır. Dediler ki, «Bizden evvelki Hü
kümetlerde, geçen dönemde Af kanunları çı
kardılar.» Doğrudur. Ama bu af kanunları yal
nız takdim ediliş tarzı bakımından .atıfet de
ğil, gerçekten mahiyetleri itibariyle bir atıfet 
idi. Yani Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilmiş kimselerin cezalarının bir kısmı
nı çektikten sonra hürriyetlerine kavuşmaları, 
evlerine, yuvalarına kavuşmaları, ıbu bir atı
fetti. Memleketin hür havasını teneffüs ede
rek dolaşabilmeleri, bu bir atifetti. Şimdi ge
tirilen tasan bununla mı yetiniyor?. Şimdi 
getirilen tasarı Ibununla yetinmiyor. Başka ay
nı miktarda ceza ile mahkûm olmuş, başka «suç
lardan mahkûm olmuş pek çok vatandaş var 
ki, kamu hizmetleri görmekten inen edilmişler, 
kendilerine millet atıfet lOİarak bir af tanıdığı 

zaman hapisaııeden çıkıyorlar, yuvalarına gi
diyorlar, memleketin ihür (havasını tenef
füs ediyorlar. Fakat Devlet memuriyetlerine 
atanmak suretiyle sanki hiçbir suç işlememiş 
gibi, atıfetin ötesinde bir mazhariyete, bir 
imkâna kavuşturulmuyorlar. Yüksek Adalet 
Divanının mahkûm ettiği kimseler acaba hangi 
özel sebeple bu kadar büyük imkânlara ka
vuşturulmuşlardır veya kavuşturulmak isteni
yor, sualini sorduğumuz zaman, Sayın Bakan 
diyorlar ki, emeklilik imkânına malik olsun
lar, memuriyet yapmışlar, emeklilik hakkına 
kavuşsunlar... Biz Komisyonda, bildirilerimiz
de, partilerarası toplantılarda, çeşitli vesile
lerle ifade ettik ki, emeklilik hakkıyle ilgili 
olarak yapılması istenecek bir düzeltmenin yeri 
herhalde bir af kanunu değildir. Emekli San
dığı Kanununda bir tadil yapılır ve Emekli 
Sandığı Kanununda yapılan bu tadile benzer 
durumda olan bâzı vatandaşları da nazara al
mak suretiyle Anayasanın eşitlik maddesini 
ihlâl etmeden ve 27 Mayiıs İnkılâbından sonra 
Yüksek Adalet Divanında mahkûm olanlara 
özel ve imtiyazlı bir durum tanımadan emekli
lik ba.knmından güttükleri maksadı karşılar. 
Ama diğer mahkûmlardan ayırarak emeklilik 
haklarından, emekliliğıc çok daha yaklaşmış 
oldukları halde ve belki mahkûmiyetleri çok 
d allı a hafif maddelerden olduğu halde, emek
lilik haklarımdan mahrum olan başika pekçok 
vatandaşlar varken, hu zevatın emeklilik 
hakkına kavuşturulma bahanesi altında 13ev-
letin en yüksek mevkilerine getirilöbilmeleri 
imkânını açan tasarının altıncı maddesi ka
naatimizce atıfet fikrinin ötesine gitmekte
dir. İşte sözcü arkadaşımızın «Bu tasarının atı
fet ölçüsünü aşan bir mahiyeti vardır» demesi 
bundandır ve Sayın Bakanın geçen dönemde 
çıkan aflarla bu tasarıyı aynı mahiyette gös
terme gayretleri hu noktada sağlam bir zemine 
dayanmamaktadır. Bu noktaya gelince esas
lı bir zihniyet farkı, esaslı bir tutum farkı 
meydana çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, siyasi icaplar bakı
mından, Yüksek Adalet Divanının mahkûm et
tiği kimseleri, başka bir çok suçlulardan ayır
mak suretiyle, belki bu kimselerin vaktiyle şu ve
ya bu sebeple mağdur edip emeklilik hakkında 
mahrum ettikleri kimselere kıyasla imtiyazlı bir 
duruma getiren böyle bir madde rahatsızlık 
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.uyandırıcıdır. Rahatsızlık uyandırıcıdır, çünkü, 
birçok sözcülerin, yalnız Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsünün değil, fakat başka parti
lere mensup bâzı sözcülerin de açıkça söyledik
leri gibi, Anayasanın, kanunlarımızın bir köy
de muhtar olmak veya bir siyasi partinin üyesi 
olmak gibi bir vatandaşın en kolay elde edebile
ceği hakları dahi Anayasa gereğince esirgediği
miz kimseleri Hükümet tasarısına göre vali, müs
teşar, büyükelçi yapmak, komisyondan çıkan 
metne göre ise bir iktisadi devlet teşekkülünün 
başına getirmek, meselâ Sümerbankm, Etibankm, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ve 
benzeri müesseselerin başına, sevk ve idare ka
demelerine getirmek her halde Anayasamızın 
ruhuyla bağdaşamaz bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekili olamaz, be
lediye meclisi üyesi olamaz, genel meclis üyesi 
olamaz, bir siyasi partinin ilçe idare kurulu üyesi 
olamaz, hattâ bir siyasi partinin bir ilçesindeki 
defterine kayıtlı üyesi olamaz, bir köyde ihtiyar 
heyeti üyesi olamaz, bir mahallede muhtar ola
maz Anayasaya göre; ama Anayasa bütün ya
sakları sarahatle koymadığı için bir boşluktan 
istifade ederek bu zevat.büyükelçi olabilir, müs
teşar olabilir, vali olabilir, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde genel müdür olabilir, yönetim ku
rul üyesi olabilir. Hükümetin tasarısı bu.. Ka
bul buyurunuz ki, burada atıfet ölçülerini zorlı-
yan bir durum vardır. Ve arkadaşımız emin ol
sunlar ki, itirazımız bu noktadadır. 

38 sayılı Anayasa düzenini, Millî Güvenliği 
Koruma Kanununun kapsamı içine giren suçla
rın affına gelince; değerli arkadaşlarım, bu ko
nuda itirazımız Sayın Bakanın biraz evvelki ko
nuşmasında kullandığı bir tâbir ile gerçeklere 
dayanmaktadır. Hepimiz Türk siyasi hayatını ya
kından takibeden insanlarız. 38 sayılı Kanunun 
yasakladığı bâzı fiiller, 27 Mayıs 1960 Devrimi
nin meşruluğunu gölgelememek, meşruluğunu 
reddetmemek yolundaki kanun emrini açıktan 
açığa çiğniyen beyanlar, yayınlar hepinizin göz
leri önünde. Vaktiyle bu kanunun henüz yürür
lüğe girdiği ve bu gibi suçların bugünkü kesa
feti kazanmamış olduğu, bu kanunun uygulan
masından henüz gerek yurttaşların, gerek adliye 
mekanizmasının bugünkü kadar berraklığa ulaş
mamış olduğu bir devirde, tıpkı yeni yürürlüğe 
giren bâzı hataları düzeltmek için yapılan aflar 
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gibi, Af Kanunu kapsamı içine 38 sayılı Kanun 
da alınmış olabilir. Ama bugün arkadaşlarım, 
açıktan açığa 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan
ları en ağır tezyif kâr kelimelerle itham eden, 
27 Mayıs 1960 Devriminin meşruluğunu iddia 
edenlere şerefsizlik ithamiyle saldıran yazılar 
yayınlanacak ve bunların takibi, Adliye Vekili
mizin savcıları bâzı konularda harekete geçir
mekte gösterdikleri hassasiyeti bu konularda her 
nedense göstermeyişi yüzünden biraz gecikecek, 
af vaadi de nasıl olsa yapılmış, af kanunu çıka
cak, ümidiyle bu neşriyat devamlı olarak yapı
lacak, bu saldırılar yurt sathında devam edecek, 
seçimler sırasında, seçimler dışında yazılı, sözlü 
bu Meclisin kabul ettiği.bir kanun ve bu Mec
lisin beş siyasi partinin liderlerinin imzasiyle tek
lif edilerek kabul ettiği bir kanun, âdeta gayri
me vcutmuş gibi bir fiilî durum yaratılacak ve 
ondan sonra da bütün bu fiilî durumun üzerin
den bir af süngeri geçirilecek... Değerli arkadaş
larım, bu kanunun başındaki Anayasa nizamını, 
millî güvenliği himaye maksadı ve icapları ile 
kolay bağdaşması mümkün olmıyan bir durum
dur. Sayın Bakan bu noktada sanırım ki, birçok 
defa kendisi de ıstırap duymuştur. Bu ıstırap
larını dile getirdiği günleri hatırlıyorum. Ken
dileri İkinci Koalisyon Hükümeti içinde cereyan 
eden bir meseleyi buraya getirmemiş olsalardı, 
belki ben de meseleye bu açıdan bakmazdım. 
Ama Bakan arkadaşımız Türkiye'de 27 Mayıs 
1960 Devriminin meşruluğunu gönülden kabul 
etmiyen ve bunu bir Anayasa emri olmasına rağ
men, Anayasanın başlangıcında yer almış olma
sına rağmen kanunlarımızla bu husus bu Mecli
sin oy birliği ile, bu Meclisteki bütün partilerin 
ortak teklifleri kabul edilmiş olmasına rağmen, 
bu meşruluk temeline her gün saldıran insanla
rın bulunduğunu bilirler. Bu husustaki şikâyet
lerini zaman zaman kendileri de dile getirmişler
dir ve pekâlâ bilmeleri lâzımdır ki, b'igün bu
lundukları mevki kendilerine bu durumu daha 
yakından görmek imkânını veriyor. Pekâlâ bil
meleri lâzımdır ki, bu çeşit düzen sarsıcı tecavüz
ler son zamanlarda daha büyük kesafet kazan
mıştır. Af Kanunundan maksat, bu şekilde teh
likeli tehlikeli bir durumu olan suçları teşvik et
mek olmamalıdır. Af Kanunu, Anayasa düzeni
ni sarsacağı aşikâr olan Anayasanın da, bugün
kü Meclisimizin de bugünkü demokratik rejimi
mizin de temeli olan Anayasanın ilk cümlesin-
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de yer alan bir hükmü reddeden, buna karşı ge
len suçluların himaye edilmesini anlamak müm
kün değildir. Ortam bu ortam değildir, anlayı
şımız bu anlayış değildir. (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs olayla
rının suçlidariyle, Yüksek Adalet Divanı tara
fından mahkûm edilmiş kimseler arasında Ana
yasanın 12 nci maddesinden ilham alan eşitlik 
ilkesine uygun bir tutumun daha âdiL olacağını 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak savunduk. Sa
yın Bakan burada eşitlikten bahsedilemiyeceğini 
söylediler. Delil olarak 22 Şubat olaylarından 
sonra takibat yapmama şeklinde bir Af Kanunu
nun Yüce Meclis tarafından kabul edilmiş bu
lunduğunu, halbuki o tarihte 146 ncı maddeye 
göre mahkûm olmuş kimselerin toptan affını, ce
zai arının toptan kaldırılmasını kimse düşünme
di veya o noktada o gün eşitlik aranmadı, bu
yurdular. 

Değerli arkadaşlarım, tarihi hatırlıyalım, 
22 Şubat 1962, memlekette Anayasa düzenini or
tadan kaldırabilecek bir olay var. O geceyi bu
rada bulunan birçok arkadaşlarımızla birlikte 
yaşadık. Hükümet, iktidar ve muhalefet partile
rinin bütün liderleri toplu halde evvelâ Çanka
ya'da, daha sonra Radyo Evinde, daha sonra da 
Hava Kuvvetleri Karagâhmda o geceyi beraber 
yaşadı. 

Teferruatını anlatacak değilim, fakat gecenin 
bir saatinde Türkiye'de her şeyin yıkılır gibi gö
ründüğü bir saatte, her şeyi kurtarmak için bil* 
ışık göründü, bir yol göründü. Ve günün Başba
kanı İsmet İnönü; askerî harekâta derhal son ve
rildiği ve bir tek ferdin kanı dökülmediği tak
dirde, taraflar çarpışma yoluna mecbur edilme
diği ve Türk toprakları kardeş kanı ile ıslanma
dığı takdirde, ertesi sabah bu harekete tevessül 
edenlerin askerlik mesleki ile ilgilerinin kesile
ceğini, kendilerinin derhal meslekten çıkarılaca
ğını, fakat bu şarta riayet edilir ve derhal hare
kâta son verilirse ve kan dökülmeden son veri
lirse, Yüce Meclisin önüne gidip, kendilerini mah
kemeye sevk etmemek için, o geceki tabiriyle arz 
edeyim, divanı harbe vermemek için Başbakan 
olarak her şeyi yapacağım, Hükümetin şeref 
sözü olarak vâdetti ve bu şeref sözünün verilme
sinde o gece bütün hükümet, koalisyonun kanaat-
leriyle, A. P. o gün Hükümette idi, mutabık 
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I oldu, muhalefet partilerinin liderleri orada idi-
I 1er, mutabık oldular, hulâsa iktidarlariyle, mu-
I halef etiyle bu Mecliste o gün temsil dilen bütün 
I siyasi kuruluşlar ittifak halinde bu göıiişe ka-
I tıldılar ve bu tutum, sonuç verdi. Bu tutum er

tesi gün burada bütün bir Meclisin, siyasi parti 
I farkı olmaksızın, bütün bir Meclisin ayakta te

zahüratla karşıladığı İnönü'nün bir davranışı 
olarak tarihe geçti ve İnönü o gece vermiş oldu
ğu şeref sözünü yerine getirmek için de Başba
kan olarak böyle bir tasarıyı Hükümetten geçir
di ve Meclise sevk etti. Arkadaşlar bu durum 
başka. Burada hakikaten şartların icabettirdiği 
bir vaziyet vardı. Burada hakikaten, Türkiye'yi, 

i dediğim gibi, her şeyin yıkılır gibi göründüğü 
bir anda, her şeyi kurtarmak için yapılmış bir 

j hareketin tabiî sonucu var idi. Fakat bugün ar
kadaşlar, çok daha hafif suçlardan mahkûm ol
muş kimseler, emekliliklerine 2 ay, üç ay kala 

J mahkûm olmuş ve emeklilik hakkını kaybetmiş 
olan kimseler bu emeklilik hakkından mahrum, 
ekmek parasından mahrum; onlara nazaran çok 

1 daha ağır suçlardan mahkûm olmuş kimseleri 
•• getirip umum müdür, müsteşar yapmak için ka-
j mm çıkarılıyor... Burada eşitlik ilkesi gerçekten 
İ ilılâl ediliyor demektir. Durum aynı durum de-
j ğildir. 

2 0 - 2 1 Mayıs olaylarından mahkûm olanlar
la Yüksek Adalet Divanının mahkûm ettikleri 
arasında da aynı maddeye göre mahkûm olduk
larına nazaran eşitlik ilkesinin tatbikine engel 
olacak bir durum yoktur. Bunların bir kısmını 
memuriyetlerine iade ediyorsunuz, Devletin en 
yüksek makamlarına getirmek için madde geti
riyorsunuz, bir kısmını . da memuriyete iade, 
.umum müdür yapmak, meclis idare âzası yap
mak değil, hürriyetlerine kavuşturmaktan geri 
kalıyorsunuz. (Ortadan ve sağdan alkışlar) Ara
daki farkı takdirinize arz ederim. Eşitlik ilkesini 
hakikaten ihlâl eden, hakikaten, vicdanları rahat
sız eden bir tarafı yok mu arkadaşlarım?.. 

Bu arz ettiklerim Sayın Bakanın temas ettiği 
konular. 

Temas ettikleri bir konu daha var; örtülü 
ödenekten doğan Hazine alacağının terkini. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde daha ön
ce de başka hatipler tarafından izah edildi; Ha
zine alacağı ceza değildir. Bu bir tazminattır. 

I Bir hukukî mesuliyetin icabı olarak doğmuş taz-

— 604 — 
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minattır. Para cezası başka şeydir, Hazine ala
cağı başka şeydir. Para cezası hapis cezası gibi 
Ceza Kanunundan, ceza hukukundan doğan bir 
mükellefiyettir. Cezaya ait bir af kanunu ile pa
ra cezasını affedebilirsiniz. Ama Devletin bir 
alacağı var, bir Hazine alacağı doğmuş, tazmi
nat mecburiyeti doğmuş. Çünkü, Devlete aido-
lan bir para, Devlet tarafından karşılanması, 
gerekli olmıyan birtakım işler için sarf edilmiş, 
vesikalarla sabit olmuş, mahkeme hükmüne bağ
lanmış, delilleri ortada, şahsi vergi borcu öden
miş, şahsi aile efradının tahsil taksitleri, para
ları ödenmiş, birtakım ev masrafları, şahsi mas
raflar ödenmiş, başında bulunanlar bir siyasi 
partinin masrafları ödenmiş. Nereden? Devletin 
başka maksatlar için ayırdığı bir ödenekten. 
Bundan dolayı bir tazminat doğmuş. Hazinenin 
parası usulsüz sarf edildiği için, Hazine bakı
mından bir alacak teşekkül etmiş. Arkadaşlar, 
Hazine alacakları bir ceza kanunu ile, cezaları 
affeden bir kanunla affedilemez. Alacak, ancak 
usulü dairesinde sevk edilen bir Hazine alaca
ğını terkin kanunu ile affedilebilir. Böyle bir 
terkin kanunu ayrıca hazırlanabilir, ayrıca mü
nakaşa edilebilir. Fakat bu takdirde, ahlâki ba
kımdan bu kadar insanı rencide etmiyen, başka 
sebeplerden doğmuş Hazine alacaklarının da 
hiç değilse benzer bir muamele görmesi de dü
şünülebilir. O zaman mukayese ederiz. Başka 
Hazine alacakları ne oluyor? Bu Devlet, Hazi
neye olan 100 - 200 liralık borcunu ödemek için 
evindeki iki şiltesinden birini satmak mecburi
yetinde kalan insanın alacağını terkin ediyor 
mu? Bu Devlet, Hazineye aidolan borcunu öde
mek için bir çift öküzünden birini satmak mec
buriyetinde kalan insanın alacağını terkin edi
yor mu? Bu Devlet, Hazineye çoluk çocuğunun 
nafakasından ayırarak, Hazineye olan borcunu 
ödemeye çalışan insanın borcunu affediyor mu? 
(C. II. P. sıralarından, alkışlar) Neden bu Dev
let, Hazinenin açıktan açığa, belli sebeplerle, 
münakaşa edilmez sebeplerle doğmuş olan bir 
alacağını affediyor? işte burada acaba sualler 
verilmiyor mu? işte burada birçok arkadaşımı
zın sorduğu; «Restorasyon mu acaba?» suali vâ-
ridolmuyor mu? işte burada insanların kafası
na acaba bu mahkûmiyetin âdil olduğu hakkın
da birtakım tereddütler var da, bu mahkûmiyet
leri unutturmak, bunların adaletini âdeta mü
nakaşa etmek için mi bu yola gidiliyor, suali 

hatıra gelmiyor mu, arkadaşlar? (C. II. P. sıra
larından alkışlar) Dâva bu. Bizim itirazımız 
buradan geliyor, işin haksızlığı burada. Bu iti
barla istirham ediyorum Sayın Bakandan, Hü
kümetten rica ediyorum, bu noktada ısrar et
mesinler. Eğer söyledikleri gibi esasen aileye ve 
vârislere hiçbir maddi menfaat sağlamıyacaksa, 
esasen iddia ettikleri gibi, mesele kısmen öden
mek suretiyle, kısmen de Hazineye rücu edip 
geri almak suretiyle ve saire hal yoluna girmiş 
ise bu ısrar neden, arkadaşlarım? 

Çok değerli arkadaşlarım- örtülü ödenekle 
ilgili bir beyanda bulundular. Şu anda huzuru
nuza Sayın Bakanın konuşmalarının ilhamiyle 
ve konuşmalarında ileri sürdükleri fikirlerin 
ortaya koyduğu mecburiyetle çıkmış bulunuyo
rum. Bu itibarla örtülü ödenek ile ilgili mahkû
miyetin ve Hazine alacağının teferruatı liste ha
linde kendi elinde bulunduğu gibi, şu anda be
nim elimde mevcut değildir. Ama, 77 nci mad
denin, Muhasobei Umumiye Kanununun 77 nci 
maddesinin değişikliğine ait kanunu ben çok iyi 
hatırlıyorum. Çünkü o zaman Sayın Dinçer ile 
birlikte ben de Hükümette idim. Arkadaşlar, 
gerçekten örtülü ödeneğin sarfı konusunda, es
ki Muhasebei Umumiye Kanununda çok geniş 
hükümler vardı. Her ne kadar örtülü ödeneğin 
sarfı maksadı belli ise de, her ne kadar örtülü 
ödeneğin bir Devlet parası olduğu ve Başbakan 
emrine Devletin ihtiyaçları için sarf edilmek 
üzere verilmiş bulunduğu asla münakaşa edile- ' 
miyecek kadar açık bulunmasına rağmen, yine 
de kanun bugün olduğu kadar sarahat taşımı
yordu. Başbakanlık Bütçesine konan örtülü öde
nek hangi hizmetler için sarf edilebilir? Bunu 
sınırlamak ve âtide her türlü kötü kullanmayı 
önlemek için Başbakanın kendi kendine sınır
lamasına bir kanun hükmü ile yardım etmek 
için maddeye şu sarahat verildi : 

«Başbakanlık Bütçesine konan örtülü öde
nek, 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı ' savunma 
hizmetleri için, 

b) Devletin yüksek güveni iiğ ve menfaat
lerinin isterleri için, 

c) Siyasi, sosyal konularla, kültür ve Dev
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetle
rin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan mak
sat ve agyeler için sarf edilir.» 
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Değerli arkadaşlarını, örtülü ödeneğin bu üç 
alan dışında sarf edilmesi, 1963 yılından itibaren 
kanunla yasaklanmıştır. Bunların hepsinin de 
mâkul ve zaruri sarf yerleri olduğu açıktır. Bu 
kanun tadilini yapmış olmakla o zamanın ikti
darı hiç şüphe etmiyorum ki, önemli bir Devlet 
ve millet hizmetini yerine getirmiştir. Kapalı 
istihbarat ve kapalı savunma hizmıetleri için açık 
bütçeden sarfiyat yapamazsınız. Karşı casusluk 
işleri, güvenlik işleri, Devletin yüksek güvenliği 
ve yüksek menfaatlerinin isterleri için, keza aynı 
mahiyette hizmetler, ve olağanüstü hizmetlerin 
«ağlanmasında... Hangi alanlardaki olağanüstü 
hizmetleri. Elbette ki, şahsi ve ailevî hizmetler 
değil. Devlet itibariyle ilgili, millî kültürle ilgili, 
siyasi konularla ilgili olağanüstü hizmetlerde ve 
Devlet menfaatleri için, Hükümet icapları sayılan 
hallerde sarf olunabilir. Devamı var arkadaşlar; 
«Örtülü ödenek Başbakanın ve ailesinin şahsi 
masraflarına ve siyasi partilerin idare, propagan
da ve seçim ihtiyaçlarına sarf oluınamaız.» Bu 
sarahatin buraya konması bir tarihî tecrübeden 
dolmuştur. Propaganda ve seçim masrafları için 
sarf edilemez, siyasi partilere verilemez. İlgili 
sorumlu Başbakanın ve, ailesinin şahsi masrafları 
için sarf edilemez, denmiş. Değerli arkadaşlarım. 
kanunda yapılan tadil bu. Bu tadil üzerinde zan
netmem ki, kimse münakaşa yoluna, gitsin. 

Şimdi, merak ettiğim cihet şu; bu tadil ya
pıldıktan1 sonra, 77 nei maddenin bu tadiline 
göre mahkûmiyet veya tazminat konusu olan 4 
milyon 787 bin liranın, faizler hariç,, 1,5 milyon 
liralı bu fıkraların içine giriyor, buyuruyorlar. 
Benim tereddüdüm buradan başlıyor. Ben Yük
sek Adalet Divanının, Devletin yüksek menfaat
leri için, olağanüstü 'hizmetler için, millî güven
lik için, kapalı savunma ve kaıpallı güvenlik ih
tiyarları için sarf edilmiş olan paraları tazmi
nat 'hükmü içine almış olduğu v:eya alabilece
ğini sanmıyorum. Bu hususta bu 1,5 milyon1 li
rayı hangi hesapla, listeden hangi kalemleri düş
mek 'suretiyle çıkardıklarını Yüce Meclise ve 
Meclis yolu ile milleltinüize izah buyururlarsa bel
ki bu noktada daha büyük bir aydınlığa kavuş
muş oluruz. 

1.5 milyon lirasının bu fıkralar içine girdiği 
iddiar-nndadırlar. Ama arkadaşlarım, eski kanuna 
göre hüküm vermiş olan mahkeme çok daha geniş 
yazılmış olan bir maddeye eğer bu maksatlar için 
sarfiyat yapılmış olsaydı, haydi haydi bunu ala

cağın ve teminatın dışında bırakırdı, diye dü
şünmek bizim için tabiî ve mantıkî görünüyor. 
Her ne kadar bu kanunun tadili hazırlıkları sı
rasında Sayın İnönü ile bir değerli Başbakan1 

Yardımcısı arkadaşımız arasında bu madde değiş
tiği takdirde bu maddenin yeni kapsamına giren 
bâzı masraflar eğer tazminat konusu olmuşsa 
bunların terkini cihetine gidilebilir diye bir ko
nuşma yapılmıştır, dediler. Böyle bir konuşma
nın .yapıldığından eminim ve 'böyle bir şey duy
duğumu hatırlıyorum, o konuşmalara katılma
mış olmakla beraber. Ancak 'mühim olan nokta bu 
değil, bu gayet asîl bir şey. Bu buyurdukları te
mas son derecede haklı bir şey. Yeni bir kanun 
çıkarıyor. Meclis, şunlar caizdir, bunlar yasaktır, 
diyor. Caizdir diye bu Meclisin kabul ettiği bir
takım ınasraflar için masraf yapılmış ve bunlar da 
tazminat, konusu olmuşsa, bunların tazminattan1 

düşülmeyi ve terkini pek tabiî bir adalet icabıdır. 
Binaenaleyh, bahsettikleri bu temas hiçbir şe
kilde gayritaibiîlik arz etmez. Bizim için aydın
lanmaya muhtacolan nokta, alacak konusu olan 
miktarın ne kadarı nasıl oluyor da bu kalemlerin 
içine giriyor? Merakı muc'i'bolan budur. 

Sayın Bakanın temas buyurdukları üç nok
tayı bu suretle kendi görüş açımızdan tahlil et
tikten sonra, 'Sayın'Bakanın, sözcülerin konuşma
larında açıkça yer aldığı ve önemle yer aldığı 
halde her nedense hiç temasta bulunmadıkları 
başka konularda tekrar Yüce Meclisin dik
kati n.i ç e km ek iste rim. 

Değerli arkadaşlarım, bu af tasarısı Türki
ye Büyük Millet Meclisinin geçen dönemde 
kabul ettiği af tasarılarından farklı olarak, 
daha önceki af tasarılarının hemen hepsinden 
farildi «olarak, affı şimdiye kadar mutadolmı-
yan bir kısım suçlan da af kapsamının içine 
almış görünüyor. Bizim, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak eski kanunlardan af şümulü içine 
alınmış veyahut alınmamış, fakat bugün af 
kapsamı içine girmesini mahzurlu gördüğü
müz hususlar 'vardır. Geçen dönemde bu hu
suslarda daha büyük bir titizlik gösterilmiş ol
duğunu hatırlıyorum. Türklüğü tahkir, Türk
lüğe karşı işlenen suçlar, Silâhlı Kuvvetlere 
karşı, işlenen suçlar, Cumhurbaşkanına yönel
tilen hakaret fiillerinin teşkil ettiği suçlar, 
Cumhuriyeti tahkir suçu, gibi suçlar affın kap
samı içine almıyor. Değerli arkadaşlarım, 
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sözcü arkadaşımız Sayın Mustafa Uyar bu ko
nularda neden ıhassas ^olduğumuzu izah ettik
leri iyin vaktinizi fazla alarak teferruata gire
cek değilim. Yalınız tekrar edeyim ki, Türk
lüğe, Cumhuriyete, Silahlı Kuvevtlcre ve Cum
hurbaşkanına karşı yöneltilen hakaret fiilleri
nin affında biz Sayın Adalet Bakanı kadar, 
Sayın Hükümet kadar gönül rajhatlığı içinde 
değiliz. Bu konularda hassas olmak mecburiye
tini duyuyoruz. Çünkü .örnek olarak belki bize 
bir iki örnek verebilirler ve merhamet hisleri
mizi ıharekete getirebilirler. Fakat bu gibi 
suçların faillerinden bâzıları gerçekten en kü
çük ölçüde bu Meclilsn ve Yüce Milletimizin 
atıfetine lâyık olmıyacak durumda olan, ger
çekten Tünklüğüıı düşmanı, gerçekten hepimi
ze emanet edilmiş Cumhuriyetin düşmanı olan 
insanlardır. Bunları affın kapsamı içine al
mak .maJhzıuiu olıacaktır. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

Arkadaşlarım, Sayın Bakanın hiç temas et
mediği konulandan biri, her nedense büıtün 
önemine rağmen üzerinden hiç temas etmeden 
geçtikleri konulardan biri de lâiklik aleyhine 
işlenen suçlar konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı lâiklik aley
hindeki suçlardan ısadeee Ceza Kanunumuzun 
163 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına güren suç
ları af kapsamının dışında tutuyor. Halbuki af 
kapsamı içine alınan 163 ncü maddenin diğer 
fıkralarında ve 6187 sayılı Kanunun, Vicdan 
ve Toplanma Hiüriyetini Koruma Kanunu arlı 
altında çıkarılmış olan Kanunun kapsamı içine 
giren suçlarda aynı hassasiyet gösterilmiyor. 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü şudur ki, 
lâik cumhuriyetin tem elerine yöneltilen her 
tehlike, her tehdit Atatürk'ün eserini en can 
alıcı noktasından, en hayati noktasından yara
lı yan fiilleridir. Değerli arkadaşlarım, bu ko
nuda derin bir inanç, içinde ve getirilen tasarı 
ıkartşısıında derin bir endişe içindeyiz. Sözleri
mizi İni açıdan değerlendirmenizi istıir'hanı ede
rim. 

Arkadaşlar, İm memlekette henüz bir si-
yisai mücadelenin içinden çıktık. Bu memle
kette daha dün milletimizin ve Devletimizin en 
ıağır sorumluluğunu taşıyan zat, daha dün 
Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin Türk 
Milletinin kaderine tarafsız şahsiyetiyle baş
kanlık etmek mevkinde olan zat, Sayın Cıım-

•huııbaş,kanımız, nurculuğun nasıl büyük bir 
tehlike olduğuna, nurculuğun kanun dışı ol
duğuna temas etti. Bu büyük tehlikeye işa
ret ettiğinin ertesi günü biz, Türkiye Büyük 
Millet M'ccl'isinde nurculuk propagandasını af
feden bir tasarıyı müzakere ediyoruz. Ve bu hu
susta tevcih edilen büıtün tenkidlere Cumhu
riyet Hükümetinin Sayın Bakanı bir 'kelime ile 
olsun cevap vermek lüzumunu duymuyorlar. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

CMLÂL NURİ KOÇ (Kars) — Maddcui ge
lince cevap verecekler. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FKY-
ZİOĞLU (Devamla) — Tabiî sizin vereceğiniz 
cevap da eok kıymetli, Sayın Koç; ama doğru
su 'ben Sayın Bakanın cevabını bekliyordum. 
Talbiî büyük bir dikkatle onu da diınliyeceğiz, 
çok »büyük bir istifade ile dinliyece-ğiz. 

Deeğrli arkadaşlarım, 6187 sayılı Vicdan 
ve Toplanma Hürriyetini Koruma Kanununda 
zikredilen suçlar, lâiklik ilkemize aykırı ıolarak 
vatandaş]arın tertemiz dinî inançlarını şahsi ve 
siyasi çıkarlar için kullanılmasiyle ilgili suç
lardır. Yani daha evvel 'bu kürsüde kullanmak 
fırsatını bulduğumuz bir deyimle, bir taıbirle; 
Türk'ü Türk'e, müslümanı müsl umana düş
man ederek aynı derecede dinine bağlı olan in
sanlar arasımda, tertemiz inanç sahibi insan
lar arasında siyasi parti farklarına göre ayn
ilik] ar yaratmaya çalışmak ve vatandaşların 
baş tâeı edilmesi lâıziîiıgelen dinî inançlarını, 
siyasi mevkilere tırmanmak için siyasetçi ayak
ların altında basamak yapmak suclariyle ilgi
lidir. Biz bu suçların vahametine çek det'a dik
katleri çekmişizdir; 'bu suçlar vahimdir, bu suç
lar Türkiye'de demokratik rejim bakımından 
üzerinde en fazla hassas olmamız gereken suç
lardır ve konulardır.. Arkadaşlar, Millî Birli
ğimizin, bütünlüğümüzün selâmeti buna bağlı
dır, demokratik rejimimizin işlemesi buna bağ
lıdır ve bu memlekette siyasi kanaatleri ayrı 
olsa bile, 'insanların, ayrı siyasi partilerde bu
lunmakla ıberaber ortak bâzı millî inançlar, 
ortak: bâzı dinî inançlar etrafında toplu ol
dukları şuurunun zedelenmesi buna bağlıdır. 
0 halde değerli arkadaşlarım, bu suçlar mutla
ka affın kapsamı dışında kalmalıdır. 

Bir başka önemli nokta; tasarıda affedilen 
rüşvet, irtikâp ve sahtekârlık suclariyle ilgili-
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dir. Değerli arkadaşlarım, bir fakir vatandaşın 
tarlasına bir komşusu hayvanlarını sokmuş ve 
^otlatmış. Aralarında bir kavga çıkmış. Birbir
lerini yaralamışlar. Hâdise büyümüş, köye si
rayet etmiş. Geçimi topraktan olan, kara top
rağının başından ayrıldı mı çoluk çocuğu aç 
kalacak olan birçok insanlar hapisane köşele
rinde sürünüyor. Bunları affedersiniz, bunu 
anlarım. Bu ayrı bir şey. Hayat zaruretinden, 
geçim zaruretinden doğmuş ve nedamet getir
diklerine şüphe olmıyan insanlardır. Ama sa
yın arkadaşlarım, bir başka suçlu tipi tarif 
edeceğim. Bu milletin parası ile okumuş; ilk
okulunda okumuş, ortaokulunda, lisesinde 
okumuş, gitmiş Devlet hesabına yüksek tahsil 
de yapmış, önüne Devlet bir kocaman masa, 
altına bir maroken koltuk vermiş, masası, ha
lısı, koltuğu, her ay başında aldığı, çoluğunun 
çocuğunun boğazından inen her lokma bu mil
letin malı, buna rağmen doymamış, gitmiş bu 
milleti, vazifesini unutarak rüşvet almak sure
tiyle milleti soymuş. Ve Türkiye'de rüşvet fiil
leri var, Türkiye'de rüşvet fiillerinden vatan
daş ıstırap çekiyor. Bir tasarı ile karşı karşıya-
yız, rüşvet suçlarını affediyorsunuz. Biz C. H. 
P. olarak rüşvet suçlarının affının karşısında
yız. Yani fakir fukara, sosyal şartların, açlı
ğın, toplum düzensizliğinin suça sevk ettiği in
sanların affedilmesi başka şey, fakat evraklar 
üzerinde sahtekârlık yaparak menfaat temin 
eden, fakat irtikâp yaparak menfaat temin 
eden, rüşvet alan - tâbirimi mazur görün - kra
vatlı eşkiyanm affına karşıyız. (Orta sıralar
dan ve sağdan alkışlar) Bir değerli arkadaşı
mızın, bir politika liderinin tâbiridir, sevdi
ğim bir tâbirdir; rüşvet alan, irtikâp yapan 
/bir insanı böyle vasılandırmakta arkadaşlarım 
mahzur görmezler sanırım. Sözüm hiç şüphe
siz rüşvet ve irtikâptan mahkûm olmuş, suçları 
sabit olmuş insanlara aittir. Resmî evrak üze
rinde sahtekârlık yapacak, bir kimseye hakkı 
olmadığı halde birtakım imkânlar sağlıyacak, 
resmî evrak üzerinde sahtekârlık yapmak su
retiyle temsil ettiği Devletin imkânlarına el 
uzatacak ve Danıştay gibi bir yüce makam, 
ıbir yüksek Devlet memuru hakkında; resmî 
evrak üzerinde sahtekârlık yaparak milletin 
'büyük miktardaki paralarını gasbetmiştir di
yecek ve bundan dolayı mahkemeye şevkini 
istiyecek ve biz burada bunun affına rey vere- I 

ceğiz... Bu, vicdanlarımızı rahatsız etmelidir 
ve buna mutlaka bir baraj koymalıdır arkadaş
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Mad
delerde gerekirse misalleriyle anlatılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu; vazife
yi suiistimal suçları. Vazifeyi suiistimal suç
ları ceza hukukunda belki irtikâp kadar, res
mî evrakta sahtekârlık kadar, rüşvet kadar 
ağır suçlar gilbi görülmiyebilir. Fakat hatırlı-
yacak değerli arkadaşlarım, geçen dönemde 
Hükümette bulunan Sayın Hasan Dinçer ar
kadaşımızla beralber, aynı zamanda Hükümette 
bulunduğumuz günlerde sevk edilmiş olan bir 
tasarıya 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra iş
lenen vazifeyi suiistimal suçlarının affın kapsa
mı içine almamıyacağma dair madde koymuş
tuk, bunu bilirler. 27 Mayıs 1960 Devriminden 
sonra bu memlekette yeni bir düzen başlamış
tır, yeni bir Anayasa yapılmıştır ve Birinci 
Dönem diye adlandırdığımız Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yeni bir dönemi gelmiştir. 
Biz düşündük ki, yine Devlet vazifesi yapmak 
üzere millet parasını, milletin verdiği yetki
leri millet hayrına kullanmak üzere bir vazi
fenin başına oturtulan, tahsil görmüş, terbi
ye görmüş, milletin parası ile okumuş bir insan 
kim olursa olsun; bu insan bir tapu memuru 
olaJbilir, bu insan bir karakolda vazife görebi
lir, bu insan bir bakan sandalyesine aturabilir, 
bu insan bakanlıklar ve İktisadi Devlet Teşek
külünde irili ufaklı bir mertelbede olabilir; eğer 
bu insan vazifesini suiistimal etmişse affedil
mesin, dedik. Arkadaşlar, bu affın kapsamı 
dışında bırakma talebimiz o zaman komisyonda 
azınlıkta kaldı ve Millet Meclisi Genel Kuru
luna vazife suiistimali suçlarını daha yakın bir 
tarihe kadar getiren ve bizim iktidar devri
mize kadar getiren bir madde ilâve edildi. 
Bunun üzerine bu kürsüye şahsan çıktığımı ha
tırlıyorum. Hükümet olarak biz kendi vazife 
dönemimize ait hiçbir vazife suiistimali suçu
nun affını ka'bul etmiyoruz. Eğer Meclis bu 
ndk'tai nazarımızı kabul etmemek temayülünde 
olursa, eğer Meclis 27 Mayıs 1960 devriminden 
s'onra işlenmiş her hangi bir vazifeyi suiistimal 
suçunu af kapsamı içerisine almak isters-c ta
sarıyı sevketmiş olan Hükümet üyeleri olarak 
biz bu tasarıya kırmızı rey vereceğiz; mümkün 
olursa tasarıyı geri istiyeceğiz, fakat her hal-

— 608 — 



M. Meclisi B : 108 11 . 7 . 1966 O : 1 

de kendi vazife dönemimize ait hiçbir vazifeyi 
suiistimal suçunun affına razı olmıyaeağız de
miştik. Değerli arkadaşlarım bugün (aynı nok-
tai nazar içindeyiz ve Hükümetten istirham edi
yoruz; 27 Mayıs 1900 tarihinden bu yana gel
miş hiçbir Hükümetin dönemine ait hiçbir va
zife suçunu affetmesinler. Bu yolu 'açmasınlar. 
suçu teşvik edici olur. Bunun hiçbir sosyal 
zarureti yoktur. Bunun atıfetle hiçbir ilgisi 
yoktur. Bunun biraz evvel bahsetiğim sosyal 
zorunluluklarla, bunun biraz evvel bahsettiğim 
toplumun düzensizliğinden doğan suçlarla bir 
ilgisi yoktur. Kendisine Devlet hizmeti verilmiş 
olan insanların yalnız Devlet ve millet hizmeti 
içinde olacakları ve bunun dışında hiçbir şah
si veya partizan maksatla vazifelerini suiisti
mal etmiyecekleri bilinmeli, tescil edilmeli ve 
Yüce Meclisin atıfetini bu kabil suçlulara teş
mil etmediği anlaşılmalıdır. Aksi halde lüzum
suz bir teşvik yapılmış olur. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu var; 
kaçakçılık suçları ile ilgili. Çok dikkatimizi 
çekti bu madde. Tasarının dokuzuncu madde
sinin (C) bendi 2 500 lirayı geçmiyen kaçakçı
lık fiillerini genel af kapsamı dışında bırak
mıştır. 2 500 liralık bir ısınır tâyin etmiştir. 
Efendim, gerekçe olarak şöyle söyleniyor: Bâ
zı tüketim malları var; 'kahvedir, ipeklidir ve 
saire, küçük miktarlarda belki şahsi veya ai
levî ihtiyaçlar için miktarı 2 500 lirayı geçmi
yen 'birtakım tüketim eşyalarının kaçakçılığı 
mevzuubalhsolmuş, bir müzik âleti, birkaç met
re ipekli, biraz kahve ve saire, bunları affede
lim, diyorlar. Arkasından bir ilâve, döviz ka
çakçılığı suçlarında da 2 500 liraya kadar olan
larını affedelim, döviz kaçakçılığı suçlarında 
da müsavaat sağlıyalım. Hadi bunu da eşitlik 
ilkesi mahiyetinde kabul edelim, aynı mahi
yette Olmamakla beraber. Hemen arkasından 
bir hüküm daha geliyor, arkadaşlar. (C. H. P. 
si sıralarımdan «komisyonda ilâve edildi»1 ses
leri) Komisyonda ilâve edilmiş. Calibi dikkat, 
Hükümet tasarısında yok, 'bunu ifade etmeye 
mecburum. Tenkidim bu noktada Hükümete 
değil, komisyona müteveceihdir. 

Değerli arkadaşlarım, deniliyor ki, komis
yonda ilâve edilen fıkra ile, para cezalarının 
da önemli bir 'kısmı affedilmek suretiyle şu 
kadar yıl hapse mahkûm olmuş; hangi suçtan? 

Döviz kaçakçılığından, ikinci hükmünden, şu 
kadar yıl hapse mahkûm olmuş 'kimseler affedi
lir veya bu suçdan mahkûm olanların üç. yı
la kadar olan hükümleri affedilir. Arkadaşlar, 
öyle değil mi? Yanılıyorsam tasrih buyurun; üç 
yıl. Arkadaşlar, 2 500 liraya kadar olan döviz 
kaçakçılığı suçları affedilmiştir diye bir hüküm 
koyduğunuz zaman çok masum görünüyor. 
Fakat hemen arıkasından, üç yıla kadar olanı 
affedilmiştir dediniz mi, araştırıyorsunuz, aca
ba 2,5 milyon lira; var ya böyle suçlular, meş
hurları var, gazetelerde isimlerini çok görmüş 
olduğumuz, meselâ bir lluben Asa var, Türki
ye'de döviz kaçakçılığı konusunda şöhret yap
mış bir insan, bu Ruıben Asa, 2 500 liraya ka
dar olduğuna göre dışında kalıyor. Çünıkü 
onunki milyonları buluyordu; ama bir de araş
tırıyorsunuz ki, 3 yıla kadar olanı affedilir de
diniz mi, 2 500 liralık sınırın ötesine çıkmış, 
milyonlar kaçıranlar da hürriyetine kavuşuyor, 
İşte bu olmadı. Bu nokta da itirazımız var, 
belirttik, cevap verilmedi. 

Değerli arkadaşlarım, bir limit konacak ise; 
2 500 liraya kadar olan diye bir limit konacak
sa buna sadık kalmak lâzım. Aşağıda para 
cezasının da önemli bir kısmı affedilerek, yari 
belki de milyonlar, belki de 100 binler bağışlan
mak suretiyle, fakat herhalde üç yıllık hapis 
cezası bağışlanmak suretiyle hüküm gcnişletil-
diği zamanı bir önceki cümlede yer alan 2 500 
liralık sınır tamamen nazari kalmakta, hiçbir 
kıymet ifade etmemekte ve bu itibarla tasarı
nın bu hükmü gerçekten mantıkla, adaletle 
ve millî menfaatlerle bağdaşmaz bir durum 
almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka noktaya 
geliyorum, ondan sonra bir mülâhazamı daha 
arz edip huzurunuzu terk edeceğim. Genel af
fın tarihi bakımından mülâhazalarımız vardıv. 
Bu konuda aldığımız haberler eğer doğru ise, 
genel affın başlangıç tarihini tasarıda bulunan 
tarihten çok daha beriye getirmek için birta
kım hazırlıklar varmış. Bizim kanaatimiz; bir 
memlekette genel af konusu siyasi partileır ara
sında tartışma konusu olduğu andan iktidara 
namzetliğini ilân eden bir parti, genel af çıka
racağını bir beyanname ile Türk Milletine ilân 
ettikten sonra af bahis konusu olmamalıdır. 
Bu tarihten sonra işlenmiş olan suçlara da af-
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fi yaymak demek, bizim affı vaadettiğılmiz ta
rihten affını kanunlaşacağı tarihe ikadar veya 
affın kanunlaştığı tarihte kabul edeceği yeni sı
nır tarihine kadar suç işlemek serbestli- diye 'bir 
teşvik ifadesi taşır. Bu haksızdır-, arkadaşlar. 
Bu, (hakikaten Türkiye'de ıstırap ceikon suç
lular yanında, bir de suç işlenmesinden ıztırap 
çeken bir toplum olduğunu unutmak anlamı
nı taşır. Burada birtakım seçim vaadlerinin 
ötesinde hepimizin temsil ettiğimiz ve aynı yet
ki ile temsil ettiğimiz, aynı hislerle temsil etti
ğimiz milletin menfaati namına, arkadaşlardan 
rica ediyorum, Hükümetten rica ediyorum, af
fın tarihini, duyduğumuz rivayetlerde olduğu 
gibi, 5 Haziran Senato seçimleri tarihine getir
mek şöyle dursun, tasarıdaki tarihi dallıi kabul 
etmesinler, tasarıdaki tarih üzerinde dahi ıs
rar etımesinier. 1965 .milletvekili seçimlerinde 
siyasi propogandanm başlama tarihi olan 19 
Ağustos 1905 tarihi affın 'başlangıcı için mâkul 
bli' tarih olabilir. Ondan sonrasına affı teşmil 
etmek bir süre için bir nevi acık bono vermiş 
olmak demektir, son derecede hatalı olur. 
Ve arkadaşlarım bu genel af hikayesi eiiktık-
tan sonra vaktimizi almamak için arz etmek is
temiyorum, size bâzı suçlar bakımından haki
katen teşvik edici bir rolü okluğunu arz et-
meik isterim. Hakikaten <°>8 sayılı Kanundan 
bahsettim, seçim suçlarından bahsettim, seçim
lerde din istismarından bahsettim. Arkadaşlar, 
nasıl olsa af çıkacağı anlayışı, 1905 milletveıkili 
seçiminde yapacağı 'tahribatı yapmış, falkat af
fın tarihimin, çoğunluğumuz var, nasıl olsa 
5 Hazirana kadar getiririz diye, affın tarihılnim 
Haziran seçimlerinin yapıldığı güne, -kadar ge
tirileceği ü midi de, Senato seçimi erinde siyasi 
havayı ifsada ve birtakım İnsanların açlıktan 
açığa Anayasayı, Ceza Kanunlarını ayaiklar 
ıaltına alan suçlar işlemesine yol açmıştır. Bu 
itibarla ıher memlekette dikkat edilen, Cum
huriyet tarihinde umumiyetle dikkat edilmiş 
•olan bu esasa uyalım, af sözünün edildiği tarih
ten bu yana affı gctirmiyelinı. 

Son bir nokta, arkadaşlarım, sözcü arka
daşımız açı'kca belirttiler. Eğer şimdi arz etti
ğim hususlar affın kapsamı dışında 'bırakılırsa, 
yani din sömürücülüğü, vazife suistimali, rüş
vet, irtikâp, resmî evrakta sahtekârlık, Türk
lüğü tahkir ve saire gibi suçlar affm şümulü 
dışında ıkalırsa bu takdirde bu affın, şimdi arz 

ettiğim istisna konmadan çıkması mümkün 
olabilir. Ama eğer ıbu af arz ettiğim suçları da, 
bizim bütün çabalarımıza rağmen kapsamına 
alırsa, bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen, 
resmî evrakta samtckârlık suçu dahi affın kap
samı içine alınacak olursa o takdirde bilinen 
sebeplerle C. II. P. bu af 'kanunundan bakan
ların ve Türkiye Büyük Millet Meclislinin üye-
lenin istifade etmemesi için bir önerge vere
cek ve bunun üzerinde direneeeıktir. (Ortadan 
alkışlar). Çünkü muhterem arkadaşlarım, af
fın ınutadolmıyan suçlara /kadar teşmili, affın 
hakikaten ahlakî redaet derecesi çok yüksek 
olan suçlara kadar teşmili, bir de bunun yanın
da bakanların ve milletvekillerinin bu affın 
kapsamı içine alınması herşeyden evvel bu 
Yüce Meclisi yaralıyacağı içindir ki; biz Mil
let Meclisi üyelerinin ve Balkanların affın dışın
da ikalın ası için direneceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Balkanın temas 
ettikleri ve temas etmedikleri konularda gru-
pumuzun görüşlerini bir defa daiıa vuzuhla 
açıklama imkânını verdiğiniz ve beni dikkatle 
dinlodJiğinz için tekrar sizlere candan teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (O. II. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Görüşmelerin tümü hakkında 
bir kifayet önergesi vardır okutuyorum. (Sağ 
taraftan «saat 19 oldu» sesleri). 

Saat 19 a kadar görüşme hususunda Mıecli-
sin her hangi bir (kararı yoıktur. (T. İ. P. sıra
larından, «var» sesleri)., I] fendim, yoıktur 
diyorum. Daha evvel bütün grup başkanlariy-
le mutabık kalınarak ve Millet Meclisinin de 
tasvibine sunularak alman 'karar Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 15 ten itibaren 
şeklindedir, münteıhası tâyin edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş

meler kâfiidir. Kifayetin oya vazını teklif ede
rim. 

Ahmet Çaıkmak 
Bolu 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurunuz 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem milletvekilleri, genel af üzerimdeki gö-
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rüşmelerin yeterliği hakkında verilen önergenin 
karşısındayım. Sebeb şu: 

Konu üzerinde o kadar karşılıklı zıt fikir
ler söylendi ki, Sayın Bakan bütün bu mesele
lerin hallini Meclisin reyine bırakmak suretiyle 
tasarının en iyi şekilde gideceği temennisiyle 
kürsüdeki sözlerini tamamladı. Af gibi tekni
ği, prensipleri ve neticeleri bakımından üzerin
de çok durulacak bir konunun, Meclisin umu
mi müzakerelerinde verilecek takrirlerle en iyi 
şekle gelebileceğini kabul etmek, evvelâ konu
yu gereği gibi ele almamak mânasını taşır. 
Onun için sizlerden çok rica ediyorum, Meclis, 
her gün toplanma kararı alması lâzımdır. Bu 
hususta önerge verdim. Ben de aynı fikre ka
tılıyorum. Yalnız grup sözcüleri konuşmuştur, 
karşılıklı fikirler söylenmiştir. Perakende af 
kanunları çıkarmasında memleketin nereye 
geldiğini size hatırlatırım. Bir intikal devri ede
biyatı içerisinde çıkardığımız kanunlar, maale
sef Türkiye'de yeni bir Anayasadan sonra çı
karılacak Af Kanununun hangi şümulde olması 
noktasını müzakereler halletmedi. Sayın Ba
kan bile 21 Mayıs suçlularının ileride çıkarıla
cak bir afla bakiye cezaları affedilir gibi, mem
leketi aftan affa sürüklemesi, af münakaşala
rının içerisinde bunalan bir âkibe'te sürüklen
mesi noktasını serbestlikle mütalâa ettiler. Onun 
için arkadaşlar bu Af Kanupnu, yeni Türk Ana
yasasının getirmesi lâzımgelen toptan bir Af 
kanunu, şümullü bir af kanunu, prensipleri bel
li, tekniği mükemmel bir kanun olarak çıkmalı
dır. Bunun içinde genel müzakerelere imkân 
vermenizi hepinizden istirham ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Okunan kifayet önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelere geçil
mesi hususu oylanmadan evvel, üç arkadşımız 
tarafından verilmiş olan ve komisyona iadesini 
istiyen önergeler vardır. Ayrıca bu önergelerin 
açık oylama suretiyle oya arzını istiyen bir 
başka önerge de vardır, bunları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1. Affın kapsamı genişletilmelidir. 
2. Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi

nin I nci, II nci, III ncü bendleri hükümlerince 
mahkûm olanların bilcümle, aslî, fer'î ve mü

temmim cezaları affedilmelidir. Bu madde ile 
cezalandırılan hükümlüler af kanununda eşit mu
ameleye tabi tutulmalıdır. 

3. Türk Ceza Kanununun 141 - 142 . 163 
ncü maddeleri ile 6187 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince mahkûm olanların bilcümle aslî, 
fer'i ve mütemmim cezaları affedilmelidir. 

Tasarının bu tekliflerimizi istikametinde ye
niden hazırlanmak üzere komisyona iadesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Y. T. P. Grup Baş. V. 
Kasım Küfrevi İsparta 

irfan Aksu 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı, Af 

kanunu tasarısının komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu adına 
îzmir 

Mustafa Uyar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplumun huzuru, Devlet nizamı yönlerin

den önem taşıyan ve hükümlü veya takipli va
tandaşlar açısından hassas bir konu olan genel 
af tasarısının hazırlanması ve komisyondan çık
masından bu yana epeyce zaman geçmiş ve bu 
arada Senato kısmî seçimleri yapılmıştır. 

ö te yandan, geçen zaman içinde af konusu 
üzerinde basında tartışmalar, parti grupları ara
sında görüşmeler olmuştur. 

Bu durumda tasarının bir defa daha Adalet Ko
misyonunda incelenmesi suretiyle genel görüş
meler ışığında prensiplerin, affın şümulü ve tek
niği bakımından tekemmül ettirilmesinde fayda 
olduğu aşikârdır. 

Zaman meselesinin de Meclisin her gün 
toplanması yoluyla halli elbette ki mümkündür. 

Maddelere geçilmeden önregemin nazara 
alınmasını saygı ile rica ederim. 

İstanbul 
Ahmet Tahtakılıç. 

BAŞKAN — Bu üç önerge de tasarının komis
yona iadesini ve önergede tebarüz ettirilen sebepler 
muvacehesinde tekrar tetkikini talebetmek-
tedirler. Ayrıca verilmiş ve otuz dört imza ile, 
kanunu tasarısının komisyona iadesine dair 
olan önergenin açık oya sunulmasını arz ve tek
lif ederiz, diyen önergenin icabına uyularak 
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kürsüye kutu konacaktır ve beyaz oylar öner
genin kabulünü, yani komisyona iadenin ka
bulünü kırmızı oylar reddi ve yeşil oylar da 
istinkâfi ifade edecektir. Kutu kürsüye kon
sun efendim. 

Komisyona havalesini istiyen bir diğer 
önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suçların affına dair kanun tasarısının 

hudut ve şümulünün yeniden tespiti için komis
yona havalesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Mardin 
Mehmet Altınsoy Rifat Baykal 
BAŞKAN — Oy vermeye, Selçuk Aytan, 

Konya'dan başlıyoruz, isimleri okuyoruz. 
(Konya Milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış başka 

arkadaşımız varmı?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, Gecekondu kanunu ta
sarısının açık oylamasına 348 üye arkadaşımız 
iştirak etmiş; 311 kabul, 28 ret, 9 çekinser oy 
kullanılmıştır. Bir pusulada muteber sayılma
mıştır. Bu tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

Af kanunu tasarısının komisyona iadesini 
isteyen önergelerin açık oylama sonucu şudur: 

Oylamaya 312 üye iştirak etmiş; 217 ret, 
95 kabul oyu kullanılmıştır ve bir pusula da 
muteber addedilmcmiştir. Tasarının komisyona 
iadesi reddedilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon önergesinde tasarının ivedilikle 
görüşülmesini de istiyor, ivedilikle görüşülme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin başında 
arz ettiğim gibi, bu tasarının görüşülmesine 
ve bundan sonraki Meclis çalışmalarına sâri 
olmak üzere Meclisimizin Cumartesi, Pazar ha
riç, her gün toplanması hususu sayın C. K. M. 
P. Grupu, sayın Y. T. P. Grupu, sayın T. I. P. 
Grupu taraflarından kabul edilmiştir; yalnız 
15 ile 20 arasında olmak üzere. Sayın C. H. P. 
Grupu ise mevcut düzenin değiştirilmesi için 
bir sebep görmemektedir. 

Adalet Partisi Grupu da her gün 15 - 20 ara
sı toplanılsın, ayrıca saat 10 ile 13 arasında da 
bir ilâve bir toplantı yapılsın şeklinde bir görüş 
belirtmiştir. 

Şimdi ben mutavassıt bir görüş olarak. Cu
martesi ve Pazar günü hariç, her gün saat 15,00 
ten 20,00 ye kadar toplanma hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Yarın saat 15,00 te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci, Muş ili Şoförler Cemiyeti Başkanının, 
Muş Emniyet Teşkilâtına mensup dört polis tara
fından dövülerek işkenceye tabi tutulduğunun 
doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/100) 

28 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

1. 26, 27 Mart 1966 gecesi Muş ili Şoförler 
Cemiyeti Başkanı Muş Emniyet teşkilâtına 
mensup dört polis tarafından dövülerek işken
ceye tabi tutulduğu, bacağı kırılarak hastane
lik edildiği doğru mudur? 

2. Şoförler Cemiyeti Başkanı Mazhar Bay-
rak'a tecavüz eden polis memurlarının bu teca
vüzü Emniyet Müdürünün direktifi ile yaptık
ları ve buna sebep de Emniyet Müdürü ile Maz
har Bayrak arasındaki şahsi bir geçimsizlik ol
duğu doğru mudur? 

3. Bu şekilde ihkakı hak yoluna giden Em
niyet Müdürü ve Emniyet mensuplarının vatan
daşa emniyet telkin etmesinin ve vatandaşın hu
kukunu korumasının mümkün olduğu kanısında 
mısınız ? 

4. Vatandaşı koruyacağı yerde vatandaşa 
hakaret eden ve işkence yapan bir emniyet kad
rosunun aynı yerde vazife görmekte devam et
mesinin halk üzerinde iyi bir tesir bırakacağına 
kaani misiniz? Kaani değilseniz, bu memurların 
değiştirilmesini düşünüyor musunuz ve en geç 
ne zaman değiştirilecekleri hususunda bir karar 
verilecektir ? 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 22 . 6 .1966 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Şube : 3/B.3 Dos. 
Sayı : 68731 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci'nin yazılı so
ru önergesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 4 .1966 gün, Genel Sekreterlik Ka-

. nunlar Müdürlüğü (7/100) 1704 - 8316 sayılı 
yazıları. 

Muş İli Şoförler Cemiyeti Başkanının Muş 
Emniyet Teşkilâtına mensup 4 polis memuru ta
rafından dövülerek işkenceye tâbi tutulduğu
nun ve polis memurlarının bu hareketi Emniyet 
Müdürünün direktifi ile yaptıkları, buna sebep 
de Emniyet Müdürü ile Şoförler Derneği Baş
kanı Mazhar Bayrak arasındaki şahsi bir geçim
sizlikten ileri geldiğinin doğru olup olmadığına 
dair Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin-
ci'nin yazılı olarak verdikleri soru önergesine 
cevabımı arz ediyorum. 

Soru önergesinde mevzuubahis olay hakkın
da, Muş Şoförler Cemiyeti Başkan Vekili Kadri 
Cermi ve arkadaşları tarafından Sayın Başba
kanımız adına telle şikâyette bulunulması üze
rine, hâdisenin tahkikine Emniyet Polis Müfet
tişi Semih Beşkardeş memur edilerek Muş'a 
gönderilmiş aynı zamanda Muş Valisinden de 
durumun tetkik ve tahkiki istenilmiştir. 

Emniyet Polis Müfettişinin raporunda; dö
vüldüğünü iddia eden Mazhar Bayrak'm göster
diği 22 şahidin yeminli olarak alman ifadelerin
de iki kişi hariç diğerleri olayı görmediklerini, 
yalnız duyduklarını, iki kişinin de mütenakıs 
beyanlar arasında bocaladıklarından kanaatbalhş 
bir neticeye varılamadığı, olay gecesi Devlet 
Hastanesine getirilen Mazhar Bayrak'ı muayene 
eden nöbetçi doktor, röntgen mütehassısı ve 
operatör ayakta duramıyacak kadar ileri dere
cede sarhoş olduğunu tesbit etmişler ve köprü
cük kemiğinin kırıldığından bahseden Mazhar 
Bayrak'm müteaddit defalar kendisinin düştü
ğünü ifade eden beyanını da zaptedip bu hususu 
yeminli ifadelerinde de tebarüz ettirdikleri gibi 
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Matfhar Bayrak'm olay gecesi yaptığı taşkınlık
lar esnasında bir kaç defa yere yuvarlandığı 
kendisi ile beraber bulunan arkadaşlarının maz
but beyanları ile de tesbit olunmuştur. 

Valinin cevabi yazısında; Emniyet Polis Mü
fettişinin raporu aynen teyidedilmckle beraber 
(25-26 Mart 1966 gecesi) Muş Şoförler Cemi
yeti Başkanı Mazhar Bayrak'm umumun istira-
hatini bozacak derecede sarhoş bir halde görül
mesi üzerine polis memurlarından Recep Ertaş 
ve Şehmuz Grülşen tarafından yapılan ikaza rağ
men rezalete devam etmesi karşısında olay ye
rine gelen devriye memurlarından Hakkı Ke
tenci ve Mehmet Eren'e de hakaret ve mukave
mete devam ettiğinden karakola getirilmek iste
nince vukubulan mücadelede, köprücük kemi
ğinin kırılması hususu muayenesini yapan dok
tor raporunda; darpla olabileceği gibi düşme 
ile de olabileceği şeklinde ifade edilmiştir. 

Olayın karakolda cereyan etmesi, Mazhar 
Bayrak'm işkenceye tâbi tutularak ayağının kı
rıldığı iddiasının gerçek olmadığı, Emniyet Mü
dürü İbrahim Karataş'm olay tarihinden 28 gün 
evvel göreve başlamış olduğundan Mazhar Bay-
rak'la her hangi bir özel münasebetinin bulun
madığı, bu itibarla vazifeli polis memurlarının 
Emniyet Müdürünün direktifi ile tecavüzde bu
lundukları iddiasının tamamen iftira olduğu, 
olayın vazifeli emniyet mensuplarına mukave
metten dolayı meydana geldiği ve adı geçenin 
adlî sicile intikal etmiş muhtelif suçlardan 12 
sabıkasının bulunduğu, gerek Mazhar Bayrak'-
m, gerek vazifeli polis memurlarının şikâyetinin 
adalete intikal ettirildiği ve soruşturmanın de
vam etmekte olduğu bildirilmiştir. 

İlgililer hakkında neticeye göre gerekli işle
me tevessül olunacaktır. 

Arz ederim. 
Dr. Earuk Sükan 
İçişleri Bakanı 

:3. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'ın, 
Tekirdağ - Çanakkale yolu güzergahının daha kı
sa olarak tanzimine imkân olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Elem Er-
tinr'in yazılı cevabı (7/107) 

8 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Saym Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet İni vurul m asını saygılarımla rica ede
rim. 

Tekirdağ MilietvekiU 
Orhan Öztrak 

Hükümet programında yol politikasının eko
nomik esaslar içinde tanzim edilocği belirtilmek
tedir. 

Bu prensibe uyularak, Tekirdağ - Çanakkale 
yolunun bugün çok uzun olan güzergâhının daha 
kısa olarak tanzimine imkfın olup olmadığının, 

Bugün Tekirdağ'dan Kumbağ'a kadar uza
tılmış olan 17 Km. yolun daha da uzatılmak su-
retiyl (laziköy'e birleştirildikten sonra, halen 
mevcut yollardan faydalanmak ve ufak tefek 
yeni yollar yapmak suretiyle Tekirdağ - Çanak
kale yolunda 40 Km. lik bir kısaltma mümkün
dür. 

Bu hususta her hangi bir hazırlık mümkün 
olup olmadığıyla mezkûr konuda Sayın Bayın
dırlık Bakam ne düşünmektedir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 23 . 6 . 1966 

Bakan 
962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 1966 gün, Kanunlar Md. 

7 - 107/1765 - 8707 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Saym Orhan Öztrak'ın 
Tekirdağ - Gelibolu yolu ile ilgili yazdı sorusu 
aşağıda cevapl andırıl mistir. 

Tekirdağ'ı sahilden Çanakkale'ye bağlıyacak 
yol Devlet yolu ağma ve İkinci Beş Yıllık Plâ
nın hazırlık çalışmalarına dâhil değildir. 

Söz konusu yolun Şarköy - Mürefte - Jiasköy 
kesimi il yolu olarak 1965 yılında ele alınmış olup 
bütçe imkânları nisbetinde ilerdeki yıllarda da 
çalışmalara devam, edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
E tem Erdinç 

Bavındırlık Bakanı 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin; Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde selden evleri 
yıkılmış olan köylere yardım yapılmasının, düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
tmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/113) 

14 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve îskân Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasınr arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Milietvekiil 
Metin Cizreli 

Bu yıl devamlı yağan yağmurlar sebebiyle 
Diyarbakır Bismil ilçesinin Tepe bucağı ile Aşa
ğı Salat, Arıkgöl, Cirit, Şahintepe, Ağıl köyle
rinde yüzlerce evi seller götürmüş ve bu evler
de oturan vatandaşlarımız evsiz kalmışlardır. 

îmar ve İskân Bakanlığınca bu köylere acilen 
no zaman ve ne şekilde yardım yapılması düşü
nülmektedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24 . 6 .1966 

özel Kalem Md. 
Sayı : 19/1185 -

Konu : Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanığma 
İlgi : 18 . 4 . 1966 gün ve 7/113 - 1805/9095 

sayılı yazı. 
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde selden evleri 

yıkılmış köylere yapılacak yardım hakkında, Di
yarbakır Milletvekili Sayın Metin Cizreli tara
fından verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şiktir. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
1966 yılı Ocak ayında devamlı yaparı yağmur

lar dolayısiyle meydana gelen su baskını âfeti 
sonunda, Diyarbakır ilinin Bismil ilçesine bağlı 
Cirif, Aralık (Tezekli), Şahintepe, (Tilşan), Te
pe (Behranıki), Arıkgöl (Gündüapti), Ağıllı 
(Ancolin), Aşağı Saat köylerindeki binalarda o 
yerlerin genel hayatına etkili olacak derecede za
rarlar olmuştur. 

Söz konusu köylerde âfetten binaları yıkılan 
ve ağır hasar görenlere bu yıl içinde evini yapa-
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na yardım metoduna göre yeni konutlar yapıl
ması işi ele alınmış olup bu konuda yapılagel-
mekte olan, harita, plân ve proje çalışmaları bit
mek üzeredir. 

Afetzedelere yapılacak bu teknik yardımlar 
dışında her aileye 7 500 Tl. sına kadar kredi yar
dımı da yapılacaktır. 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanğa'nın, 
Bursa mezbahası inşası işine öncelik tanınıp 1966 
yılı programına alınıp alınmıyacağına dair soru 
önergesi ve îmar ve îskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/118) 

13 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı 
olunmasını saygı ile rica ederim. 

Sadrettin Çanga 
Bursa Milletvekili 

Bursa şehir nüfusu, son sayıma göre 212 000 
în üstüme ulaşmıştır. Şehrin turizm, tarih, sanayi 
ve ticaret hareketleri bakımından önemi belli
dir. 

Bütün bu imkânlarına rağmen şehrin beledi
yeye ait bulunan mezbahası gerek kapasi teye 
gerekse tesis noksanlıkları sebebiyle ihtiyacı 
karşılamadığı gilbi, üstelik fuar sahası hudut
ları içinde kalmaktadır. 

Bursa Fuarı üçüncü yılını idrak hazırlıkları 
içindedir. Bu sebeple mezbaha ve sahast süratle 
yıktiTTİacaktır. 

Bu zarureti duyan Bursa Belediyesi, İller 
Bankası Genel Müdürlüğüne müracaat ile şeh
rin artan ihtiyaçlarına uygun bir mezbahanın 
yapılaması hususunu acele olarak taiebetmiştir. 

Ancak bu talebe verilen cevapta (Finans
man temini mümkün Qİduğu ve sektörler ara
sında yapıl'an dengelemede mezbaha tesisinin 
el'e alınması öngörüldüğü takdirde iieriki yıllar 
programında dikkate alınacağına) işaret edi'i-
mektedîr. 

Yukarda izah edildiği üzere Bursa fuar sa
hasının gelişmesini önliyen ve şehrin ihtiyaçla
rını1 karşılamaktan pek uzak bulunan Bursa 
mezbahasının çok acele olarak yeniden inşasının 
ele aflmması icabederken gayrimuayyen bir ge
lecekte dikkate alınacağını kabul etmek imkân
sızdır. 
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Bu durum karşısında İmar ve İskân Bakan
lığı Bursa mezbahası konusuna bir öncelik ta
nıyarak inşasına, 1966 yılı programına alacak 
mıdır? 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24 . 6 . 1966 

özel Kalem Mel. 
'Sayı : 19/1:187 

Konu : Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm yazdı sorusu ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 .4 .1966 gün. ve 7/118-1819/9181 

sayılı yazı. 
Buma) mezbahasına öncelik tanınıp 1966 yılı 

programım dair Bursa, Milletvekili Sayın Sad
rettin.1 Çanga tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin, cevabı iki nüsha halinde sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Bursa Belediyesi, mezbaha binası konusun

da 10.12.1965 tarihinde İller Bankasına mü
racaatta bulunmuş ve konunun önctütlerinin 
yapılması hususu 15 . 12 . 1965 tarihinde mez
kûr bankanın Bursa, Bölge Müdürlüğüne intikal 
ettirilmiştir. 

Bursa Bölge Müdürlüğünce 16.12.1966 ta
rihli yazı ile etüt raporları İller Bankasına gön-
derilmi'ş ise de; 1966 yılı programı kcsünleşmik 
bulunduğundan işin 1966 yılı içinde ele alınma
sına imkân görülememiş ve iTeriki yıllarda prog
rama alınabileceği bankaca 2 . 3 . 1966 günlü 
yazı ile Bursa Belediyesine bildilrilm'iştir. Bur
sa Belediye Başkanlığı 26 . 3 . 1966 günlü cevabi 
yazısiyle bankanın göstermiş olduğu ilgi ve has
sasiyete teşekkür etmiştir. 

Şehrin mübrem ihtiyaçlarından biri oldu
ğunda; şüphe bulunmıyan bu tesisin finansman 
temini mümkün, olduğu ve sektörler arasında 
ilgili mercilerce yapılan dengelemede öncelik 
verildiği takdirde 1967 yılı programına alınarak 
yaptırılması mümkün olabilecektir. 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'in, 
Köyceğiz - Dalaman Numune Kalkınma projesi 
sonucu ile- Antalya Pilot Bölgesi çalışmaları so
nucundan ne netice elde edilmiş olduğuna dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlıı'nun yazılı cevabı (7/123) 

18 . 4 . 1966 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

1. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı ile; 
Hükümetimiz arasındaki anlaşma gereğince 
1958 yılında tatbikine başlanan ve bakanlık! ar-
arası prodüktivite merkezinin sevk ve idare et
tiği Köyceğiz - Dalaman numune kalkınma pro
jesinin sonucu ne olmuştur? 

2. Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı arasındaki bir anlaşma gereğince uygu
lanmakta olan Antalya Pilot Bölgesi (Burdur 
ve İsparta illeri dâhil) çalışmalarından ne so
nuçlar elde edilmiştir'? Elde edilen sonuçlara 
göre uygulamada sorumlu Bakanlıklar- hangile
ridir ? 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 16 . 6 . 1966 

Özel Kalem Md. 
Sayı : 19/1121 

Konu : Saym Fethi Çelikbaş'm ya
zılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.4 .1966 gün ve 7/123 -1839/9266 

sayılı yazılarınız. 
Köyceğiz - Dalaman Numune Kalkınma Pro

jesi ve Antalya Pilot Bölgesi çalışmaları hakkın
da, Burdur Milletvekili' Sayın Fethi Çelikbaş 
tarafından Başbakanlığa yöneltilip, tarafımdan 
cevaplandırılması tensibedilen yazılı soru öner
gesinin cevabından iki nüshası ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

1. Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
(O. E. C. D.) ile Hükümetimiz arasındaki an
laşma gereğince 1958 yılında tatbikine başlanan 
ve Bakanlıklara,rasi prodüktivite merkezinin 
sevk ve idare ettiği Köyceğiz - Dalaman Numu
ne Kalkınma Projesi 196 L Haziran ayında tek
nik imkânsızlıklar sebebiyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından durdurulmuştur. 

1966 yılında ön çalışmalarına başlanmış bu
lunan ve Aydın, İzmir, Denizli, Muğla illerini' 
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kapsıyan Ege Bölgesi Plânlama Projesinde, 
Köyceğiz - Dalaman konusu da bölgesel çalış
malar çerçevesinde ele alınacakta*. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Bir
leşmiş Milletler özel Fonu arasında 20 Aralık 
]959 da varılan anlaşma uyarınca Antalya Böl
gesinde bi'r yatırım öncesi etüdün yapılması 
kararlaştırılmıştır ve söz konusu çalışmalara 
fiilen 1 Mayıs 1961 tarihinde Dünya Tarım ve 
Gıda Teşkilâtının sorumluluğu ve yönetimi1 al
tında başlanmıştır. 

Antalya, Burdur ve îsparta illerini/ kapsı
yan sahada yürütülen çalışmalar dört yıl sür
müş ve proje Haziran 1965 te sona ermiştir. Bu 
dört yıllık süre içinde bölgenin doğal kaynak
ları, iktisadi ve sosyal bünyesi ayrıntılı bir in
celemeye tabi tutularak, çeşitli iktisadi sektör
lerde dengeli bir iktisadi gelişmenin imkânları 
araştırılmış ve önyatmnı projeleri hazırlanmış
tır. 

Yönetici ve sorumlu organ olan Dünya Ta
rım ve Gıda Teşkilâtı uzmanlarınca hazırlanan 
raporlar halen Birleşmiş Milletler Özel Fonu 
yetkililerince incelenmektedir. Aynı inceleme 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca da yapılacak ve 
raporlarda yer alan yatırım teklifleri ilgili Dev
let kuruluşları tarafından projelendirilecek ve 
söz konusu yatırımlar yıllık programlarda yer 
alacaktır. 

Bölgede sosyo - ekonomik yönden çalışmala
rı yapan TC/FAO ekibine katılan îmar ve İs
kân Bakanlığı elemanlarından bir grap, yürü
tülen çalışmaların fizikî ortamda değerltendiril
mesi işini ele almıştır. 

Adı geçen Bakanlığın Bölge Plânlama Dai
resi Antalya ^Projesi ekibinin geliştirdiği böl
gesel fizikî ortam düzeni teklifleri ve destekle
yici araştırmalar tamamlanmış olup, ilgililere 
sunulmak üzere bir rapor hazırlanmaktadır. 

6. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karadeniz bölgesinin ekonomik ve sos
yal hayatına son derece etki yapan fındık mahsu
lünü değerlendirmek konusunda ne gibi tedbir
lerin alındığına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Ticaret Bakanı Macit Zeren'in yazılı ceva
bı (7/138) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Ticaret Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Giresun Milletvekili 

1. Bu sene hava şartlarının ' müsait gitme
sinden, bereketli bir fındık mahsulü beklenmek
tedir. 

Giresun'da bir hafta kadar önce, birçok müs
tahsil ile görüştüm. Hemen hepsi de 1964 yılında 
•İdrak edilen ve 200 milyon kiloyu aşan rekor se
viyedeki fındık mahsulüne, yakın bu senede bir 
rekolte beklediklerini beyan ettiler. Ve çok önem
li bir endişelerini de ilâve ettiler. «Eğer Hükü
met daha şimdiden tedbirlerini almazsa, Avru
pa'ya ucuz fiyatla alvre fındık teklif eden, ihra
catçı tüccarın tesirinde kalarak, işi ağırdan alır
sa Doğu Karadeniz^ fındık müstahsili perişan 
olur.» 

Fındık müstahsili, geçen yıl çak az bir mah
sul idrak ettiğinden bu yıla çıkabilmek için ye
niden borçlanmıştır. 

Şimdi, dalda bereketli bir mahsulün müjdele
rini görüyor ama, endişe içindedir. Acaba, tek 
ümidim, tek dayanağım, fındığım gerçek değe
rini bulabilecek mi diye. 

1964 yılında, rekor seviyede fındık idrak edil
mesi, zamanın Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin, yerinde ve vaktinde aldığı tedbirlerle, 
fındık fiyatlarını 440 kuruşluk taban fiyatın al
tına düşürmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi
nin 3 ncü İnönü Hükümeti, müstahsili ve ihra
catımızın ortalama yüzde 15 ini tutan, findik 
mahsulünü korumak için, daha fındık idrak edil
meden, 550 milyon lira, bilâhara da, 63 milyon 
lira olmak üzere, 613 milyon liralık bir imkân 
sağlıyarak, fındık mahsulünü perişan almaktan 
kurtarmıştır. 

3 ncü İnönü Hükümetinin çekilmesinden son
ra, 4 ncü Koalisyon Hükümetinin, Ticaret Baka
nı Sayın Macit Zeren'in, mütereddit ve ihmalkâr 
tutumu yüzünden, üç ay kadar fındığın iç pi
yasalarda, C. H. P. si Hükümeti tarafından ko
nulan taban fiyatın, 2 lira kadar altına düşmüş
tür. Bu konu, eski Giresun Milletvekili, Naim 
Tirali tarafından defalarca dile getirilmiştir. 
Bununla da yetinmiyerek, arkadaşım Giresun es
ki Milletvekili Naim Tirali ile birlikte, Ticaret 
Bakanı Sayın Macit Zeren hakkında, verdiğimiz 
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Meclis soruşturması önergesiyle, Ticaret Bakanı 
Sayın Macit Zeren'in, kanunlarımız karşısındaki 
sorumluluğunun, ortaya çıkarılmasını istemiştik. 
Fındık müstahsili beliren bereketli mahsul karşı
sında sevineceğine, «acaba Hükümet gereken ted
birleri alabilecek mi?» diye, kara kara düşünmek
tedir. 

Fındık müstahsili endişelerinde haklıdır. 
Çünkü, 1964 yılının bol mahsulü karşısında, 

hem C. H. P. si Hükümetinin, hem de Adalet 
Partisi Hükümetinin tutumlarını ayrı ayrı gör
müştür. 

Bu yıl da, bol bir mahsul beklenmektedir. 
İhracatçı tüccarın daha şimdiden, ucuz fiyatla 
alivre satışlar yaptığı görülmektedir. Eğer bu 
tüccar, Hükümeti tesir altında bırakıp da, Hü
kümet, hayat pahalılığı ile muvazi, bir taban mu
bayaa fiyatıyla, C. H. P. si Hükümetinin iki yıl 
önce örneğini verdiği şekilde, müdahalede bulun
mazsa, fındığımız yok pahasına ihracedilir. Ve 
Doğu Karadenizin, tek mahsule bel bağlıyan 2 
milyon müstahsili bir daha kalkınamıyacak şe
kilde ezilir ve perişan olur . 

Yüce milletimizin huzurunda, daha vakit var
ken Hükümeti ikaz ediyorum. 

Depolarda, .hem 1964 yılından, hem 1965 yı
lından, az da olsa, fındık vardır. Eğer Hükümet, 
findik politikasında, müstahsıla ve millî mahsu
lümüze yardımcı bir tutum yerine, bâzı fırsatçı 
tüccarın çıkarlarını korumak hatasını işlerse, bu
nun vebalinden ve aiyasi sorumluluğundan da 
kolay kolay kurtulamıyaeaktır. 

2. Karadeniz bölgesinin ekonomik ve sosyal 
hayatına son derece etki yapan bu önemli konu
da Hükümet ne gibi tedbirler almıştır? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 21 . 6 . 1966 

Dış Ticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. 322 . 99 . 2/5/10702 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 6 . 1966 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü Sayı: 7/138-2054/10458 sayılı yazınız. 
Fındık mahsulünün değerlendirilmesi mevzu

unda ne gibi tedbirler alındığına dair Giresun 
Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz tarafından 
verilen ve Bakanlığımızca yazılı olarak cevap
landırılması istenen soru önergesi hakkındaki 
yukarda tarih ve sayısı kayıtlı yazınız ve eki tet
kik edildi. 

Fındık piyasası Bakanlığımızca yakinen ta-
kibedilmökte ve gerekli tedbirler zamanında alın
maktadır. 

1966 fındık rekoltesi kesin olarak bilinmemek
tedir. İlk rekolte tahminlerinim yapılmasını mü-
taakıp, alınacak tedbirler tesbit edilerek, ilgili
lere duyurulacaktır. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi, müdahale mu
bayaası kararları 1964 mahsulü için 5 . 8 . 1964 
ve 1965 mahsulü için de 21 . 8 . 1965 tarihlerin
de alınmıştır. 

Arz ederim. 
TicaretBakanı 
Macit Zeren 

7. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Genç Milli Futbol takıntının sebebiyet verdiği 
müessif olayla ilgili olarak bir rapor alınıp alın
madığına ve müsebbipler hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmasının düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın yazılı 
cevabı (7/142) 

1 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın spor işlerini yürüten 

Sayın Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve 
rica ederim. (Yazılı olarak) 

Konya Milletvekili 
İsmet Kapısız 

1. 1 Haziran 1966 tarih ve Çarşamlba gün
lü Akşam Gazetesinde Sofya skandali diye ad
landırılan ve Genç Millî talkımımızın sebebiyet 
verdiği son derece üzücü olay hakkında idareci
lerden bir rapor aldınız mı? 

2. İster idareci ve isterse futbolcu olsun mü
sebbipler hakkında ne gribi bir işlem yapmayı dü
şünüyorsunuz? 

3. Türk Milletinin şeref ve haysiyetini dış 
memleketlerde rencide etmeye sebebiyet veren ve 
Türk sporu adına utanılacak olan bu gibi olay
ların tekerrürünü önlemek için Bakanlığınızca ne 
gibi tetbirlerin alınması düşünülmektedir? 

4. 1965 - 1966 spor sezonunda dış memleket
lerde maç yapnıak üzere gıiden millî takımlarımı-

I zm harcadığı para miktarı ne kadardır? 
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T. C. 
Başbakanlık 23 . 6 . 1966 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Futlbol Federasyonu 

No. 6-2-3/6823 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 6 . 1966 tarih ve Genel Sekreterlik 

7/142, 2127/1181 sayılı yazılarına. 

Konya Milletvekili Sayın İsmet Kapısızın 
Genç Millî Futlbol takımımızın Sofya'da, sebebi
yet verdiği iddia olunan olayla ilgili yazılı so
ruları aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Gereği için tensiplerine arz ederim. 
Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak 

1. Gerek seyahatin tümü; gerekse cereyan 
ettiği iddia olunan olaylar hakkında idareciler
den rapor alınmış olup; yapılmakta bulunan tah
kikat için yetkililere tevdi olunmuştur. 

2. Bu hususta tahkikat yapılmakta olup; 
tahkikat sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

3. Her seyahatte olduğu gibi; bundan son
raki seyahatlerde de; kafileye katılanlara ge
rekli direktif ve talimat verilmekte; disiplin üze
rinde hassasiyetle durulmakta; suçu görülenler 
ibreti müessire olarak şiddetle cezalandırılmakta
dır. 

4. 1965 - 1966 spor mevsiminde millî takım
larımızın dış memleketlerde yaptığı karşılaşmalar 
için 147 607,58 lira sarf edilmiştir. 
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Gecekondu kanun tasarısı "ia verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

450 
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28 
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101 
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Üye sayısı 
Oy veren1 er 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
AH Bozdoğanoğlu 
Turhan Diliigil 
Ahmet Topal oğlu 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif At al ay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbai'i Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Domiray 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
İbrahim Sıtkı Ilatipoğln 
Zühtü Pehlivanlı 

Hasan Tez 
Hayrettin Turgut Tokeı 
Hasan Türkay 
A.hmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

•Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDLN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz . 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlNGÖfl 
M. Emin O ün doğdu , 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Haini Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boy acı oğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Hai'las K.ünlny 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
("). Doğan (")zt.ürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun: Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Art uç 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin ı 
İl hami Ertem 
İN azmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sam et Güldoğan 
Kcvni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçfek 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 
Sevfi Öztürk 
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Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytiııoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati* Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhon Seyfi Orhoıı 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

^ükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan G ursan 
Şettar İksel 
Nihatl Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
0»man Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

ismail Hakkı Yılanlı oğlu 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacrpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkk;u 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçeı 
M. Ziyaettin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MAYISA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge ' 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişelrrlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 

MUttLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

. MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Harndi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluç.ay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif A.rslnn 
Gııyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
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Osman Haeıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. îhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHÎSAR 
Muzaffer özdağ 

ANKARA 
Rıza Kuas 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 

MUĞLA 
Turan Şahin 

SAMSUN 
Bahattioı Uzunoğlu 

ADANA 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Murat öner 
Ali îhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 

Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 

[Reddedenler] 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Âdil Kurtel 

KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
KONYA 

Yunus Koçak 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

[ÇekinserlerJ 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan. 

Süreyya Koç 
İSTANBUL 

A. Coşkun Kırca 
Ahmet Tahtakılıç 

I ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (t.) 

[Oya katılmtyanlar] 
BURS \ 

Bahri Yazir 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENlZLÎ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral (t.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mtetin Cizreli 
Recai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Sadık Tekin Müftüoflu 
Kemal Doğan Sungun 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

URFA 
Bohice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğhı 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADANA 
Bekir Tünay 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu (!.' 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 
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İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlıı 
Osman özer 
İlhami Sancar (1.) 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KAES 
Turgut Gölo 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
(t) 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütii Akdoğan (t.) 
Selçuk Aytan 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (1) 
Fakih özfakih 
Faruk Siikan (B.' 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (İ.) 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
llyas Kılıç (1.) 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

[Açık üyelikler] 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Corum 

Yekûn 

İ>«K 
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Bâzı suç ve cezalann affı hakkında kanun tasarı sııun komisyona iadesine dair önergelere verilen 
oyların sonucu 

(önergeler reddedilmiştir.' 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım B ayı! h oğlu 
Süleyman Arif Emre 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Rıza Kuas 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Alan 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURSA 
İbrahim öktem 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 312 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 217 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 137 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNH 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
K.udr'et Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
A. Coşkun Kırca 
Puad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

Reşit Ülker 
İZMİR 

Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
Yunus Koçak 
İhsan Kabadayı 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

Hifafc Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Gıyasettin Duman 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Aitalay Akan 
Behice Hatko (I'o?Vin) 
Mahmut Çetin 
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VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 

[Reddedenler] 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğaııoğlu 
Turhan Dil ligi! 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücckök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAE 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Gel âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Cogkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 

Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgchan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurttiıı Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinü 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 
î. Etem Kılıçoğlu 
Ali! Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali îhsan Balımı 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıg 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Alı Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdm 
Hüsamettin Gümüspala 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma m 

Enver Turgut 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetkı 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Atoşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 
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Orhan Türkkan 
KIRŞEHİR 

Mehmet Güver 
KOCAELİ 

Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
î . Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

ADANA 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüjseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
t. Sıtkı Hatipoğhı 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 

Muammer Dirik 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Se!çuk Çakıroğlu 

BİNGÖfi 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

BURDUR 
Fethi Çlikbaş (I.) 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrcttin Çonga (1. Ü.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral ( t ) 
Atıf Şohoğlu 

Osman Saraç 
TRABZON 

A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

Y0ZG4T 
Ne§at Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit, Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğla 
Kemal Doğan Sungun 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Rccai Iskenderoğln 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bgk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Unlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğhı (I.) 

[Oya İcaUlmıyanlar] 
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GÜMÜŞANE 
Necati Akagûn 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Osman özer 
llhami Sanear (î.) 
Selim Sarper 

ÎZMlfl 
Şevket Adalan 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Adil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
(t) 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan (1.) 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
(t) 
Fakih özf akih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mithat Dülge 

Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç (1.) 
Salâhattin Kılıç 
Şevki Yücel 

[Açik üyeliklerJ 

Çorum 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Gorentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğlu 

Yekûn 

•-*• "«*8S*>tt -<*S»"——--<« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
108. BİRLEŞİM 

11 . 7 . 1960 Pazartesi 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Gecekondu kanun tasarısı (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı: 83) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuan'-
nm, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri' ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 

1 . 3 . 1966] 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve S arkadaşının, Vergi suç ve ce
zalarının affı hakkında; Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nın» Bâzı orman suçlarının af fiaaa ve taznûnatm 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail hafekı Yılanhoghı ve 
7 arkadaşının, Bâzı siyasi suçlularla basın suçlularının ve bunlarla 
ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezaların affına dair; 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm 
edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının 
20/21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer bir kısım suçluların 
affına ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun teklifleri 

ve Adalet Komisyonu raporu (1/117, 2 / M , 2/114, 2/174, 
1/101, 2/207, 2 /225) 

T. c. ; 
Başbakanlık 27 . i . M 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/291/582 

MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakamlar Kurulun
ca 26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Bâa »uç ve «ezalara affı hakkında kanun tasan»» 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Stüteymm ühmitti 
Ba#bakan 

BÂZI SUÇ VE CEZALAMN AFFI HAKKINDA KANUN TASABISJ GEREKÇİM 

Çağımızın ileri hürriyet ve demokrasi prensiplerini bünyesinde toplamış, Atatürk ve 2T Mayıs 
İnkılâbı ilkelerine dayanan 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının millî iradenin tasvi
bine mazhar olmasından sonra, Demokrasi tecrübesiyle olgunlaşan Milletimizin basiretli davranışı 
sayesinde dürüst koşullar ve sakin bir ortam içersinde yapılan 10 Ekim 1965 Genel Seçimlerine 
kadar geçen ve bir intikal devresi olarak telâkki edilmesi mümkün olan zaman içinde; sosyal si
yasi ve iktisadi bünyemiz bakımından toplumda husule gelen gelişmeler karşısında, işlenmiş bir 
kısım suçlara verilmiş olan cezaların çektirilmesinde ve bâzı suçların takibinde içtimai bir faide 
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kalmamış ve affın, sosyal bir tedbir olacağı inancı ve bir atıfet olması niteliği de göz önünde bu
lundurularak, bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Aynı mucip sebeplerle bundan önce yürürlüğe konulmuş 78 ve 218 sayılı Af kanunları ile ve 
ayrıca Anayasamızın 97 nci maddesine tevfikan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan aflarla, Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş bulunanların cemiyete iadesi sağlanmış, şimdiye kadar 
aftan istifade etmemiş olan bir kaç hükümlü ile sanığın suç ve cezaları ve bunlarla birlikte sözü 
geçen aflardan yararlananların fer'i ve mütemmim cezaları ile, ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affı ve bu meyanda diğer bâzı siyasi hükümlülerin de muayyen nisbetler 
dâhilinde aftan faydalanmaları öngörülmüştür. 

Anayasanın 68, 70 ve 72 nci maddelerinde; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna ve 648 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükmü ile de, Ijer hangi bir siyasi partiye üye olamıyacaklar açıkça 
gösterilmiş bulunduğundan, tasarının 4 ncü maddesinden faydalanacak olanların, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve her hangi bir siyasi partiye üye olamıyacakları hakkında ayrıca hüküm şev
kine mahal görülmemiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Affın genel prensiplerini ihtiva eden ve 3 bendden ibaret bulunan 1 nci madde 
gereğince, 29 Ekim 1965 tarihine kadar işlenmiş suçlar, tasarıda yer alan istisnalar dışında, aftan 
istifade etmiş olacaklardır. 

A) Bu bend ile, bilûmum taksirli suçlar ile, yukarı haddi 5 seneyi geçmiyen hürriyeti bağ
layıcı bir cezayı veya bu ceza ile birlikte yahut müstakillen para cezasını müstel-
zim suçlar hakkında kovuşturma yapılamıyacağı esesı kabul edilmiş ve dolayısiyle bu 
suçların Genel Af hükümlerine tabi olacakları belirtilmiştir. Bu bendin 2 nci kısmında ise, il
gililere diledikleri takdirde affı kabul etmemek hakkı bahşedilmiş ve bu hakkın gereği gibi 
kullanılmasını ve mağduriyetlere sebebiyet verilmemesini teminen, soruşturma veya kovuşturmaya 
muttali olanların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bu haklarını 
kullanabilmelerine imkân sağlamıştır. Ancak, 1 nci bend kapsamına girip de failleri meçhul veya 
bulunamıyan suçlara ilişkin soruşturmaların da, tasfiyesini sağlamak üzere, her halükârda bu 
müddet, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ay olarak tesbit edilmiştir. 

B) Maddenin bu bendinde (A) bendine paralel olarak, 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedil
miş olan para cezasına mahkûm bulunanların cezaları, fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmi
yetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilecektir. Bu haliyle (B) bendi hükmü, umumi 
af niteliğinde bulunmaktadır. Ayrıca mahkemebrden gayrı merciler (Gümrük Komisyonlarınca 
Kaçakçılık Kanununa tevfikan verilen veya belediye encümenlerince 1608 sayılı Umuru belediye
ye mütaallik ahkâmı cezaiye hakkındaki Kanuna veya 6785 sayılı tmar Kanununa göre) verilen 
para cezaları, miktarı ne olursa olsun bu bend kapsamına girmiş olacaktır. 

C) 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm edilmiş olanların, aftan ne nisbet-
te faydalandırılmaları gerektiği hususu her yönü ile incelenmiş ve sonunda bunların da, belli bir 
oranda aftan faydalandırılmaları uygun görülerek, bu bend hük*ü sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu hükme göre 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü bulunanların cezalarından 5 er 
senesi ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hükmedilmiş miktarı ne olursa olsun para cezalarının 
tamamı affedilmektedir. 

Madde 2. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezaların af a hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (ı) ben
di ile Ölüm veya müebbet hapis cezalarını müstelzim suçlar affın kapsamı dışında bırakılmıştır, 
maddenin sarih ifadesi karşısında ölüm veya müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim suçlardan mu
hakemeleri icra edilip de takdirî veya kanuni hafifletici sebeplerin tatbiki sonunda, yahut da suç 
vasfının değişmesi sebebiyle muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenlerin, işbu ceza-

M. Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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larmdan 218 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince bir indirme yapılmamış idi. İlgililerin bu mağ
duriyetleri telâfi edilmek üzere tasarının 2 nci maddesi hükmü sevk edilmiş ve bu suretle idam 
veya müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim ve isnatlar dışında kalan suçlardan muvakkat hürriye
ti bağlayıcı eczalara mahkûm edilmiş olup da, 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Kanunla değişik 
1 nci maddesinin (B) ve (C) bendlerinden faydalanamamış bulunanların 218 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi hükmünden istifadeleri temin edilmiştir. Ayrıca bu gibilerin bakiye cezalarından da, 2 şer 
senesinin bu kanun tasarısı gereğince indirilmesi salğanmıştır. 

Madde 3. — 20/21 Mayıs 1963 olaylarına karışmış bulunmaları sebebiyle mahkûm edilmiş olan
ların siyasi suçlu niteliğinde bulunmaları göz önüne alınarak, bunların kısmen aftan istifadelerini 
sağlamak üzere, tasarıda 3 ncü maddeye yer verilmiştir. Bu maddeye göre, ölüm veya müebbet 
ağır hapis cezalarına mahkûm edilenlerin cezaları 24 sene muvakkat ağır hapse çevrilecek, hürriye
ti bağlayıcı diğer muvakkat cezalara hükümlü bulunanların cezalarından 5 er senesi indirilecek ve 
şayet ceza miktarı 5 seneden az ise tamamı affedilecektir. 

Diğer taraftan bu madde hükmü, idam cezasına mahkûm edilmiş olup da, bu cezanın Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 64 ncü maddesi gereğince yerine getirilmemesi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince karar verilmiş olan iki hükümlünün de durumlarını belli edecektir. 

Madde 4. — Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olup da, bilâhara yürürlüğe girmiş bu
lunan 78 ve 218 sayılı Af kanunlarından yararlanan ve ayrıca Anayasamızın 97 nci maddesine göre 
Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiş bulunanlar ile, bunlar dışında kalan birkaç hükümlü ve sanı
ğın cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olarak affedilecektir. Bu meyanda, bu 
mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş olup da henüz ödenmemiş bulunan zararların ödettirilme-
mesi hususu da bu maddede derpiş edilmiş bulunmaktadır. Maddenin son bendi ile Yüksek Ada
let Divanınca sonuçlandırılmamış bulunmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine intikal etmiş dâva
ların sanıkları yurt dışında bulunmaları sebebiyle duruşmaları ikmal edilememiş ve bunların mu
vakkaten tatiline karar verilmiş bulunmaktadır. Bu fıkra hükmü ile, bu gibi sanıklar hakkında 
kovuşturmaya mâni olacak bir hüküm getirilmiştir. Ancak, 218 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad
desinin (G) bendinde gösterilen müesseselere mensup kimselerle bunların şeriklerinin sıfat ve vazi
feyi suiistimal suretiyle işledikleri suçlarla ilgili olup, Anayasa Mahkemesine intikal etmiş olan 
dâvalar bu fıkra kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 5. — Bu madde hükmü ile, evvelce 134 sayılı Kanunla değişen 113 sayılı Kanun ile 
218 sayılı Kanunun 1 nci maddelerinin (B) ve (C)bendlerinden faydalanmış olanların da, bu ceza
larından 5 şer senesi indirilmiş ve bu suretle afçın şümul sahası genişletilmiştir. 

Madde 6. — Vergi cezalarına ilişkin bu hükümle; vergi dairesi ve malî kaza mercilerinin normal 
çalışmalarını aksatan birikmiş ihtilaflı işlerin tasfiyesini temin ve bu suretle idare ve mercilerin mun
tazam çalışmalarının sağlanması; vergi cezasına mâruz kalmış mükelleflerin maddi ve mânevi yön
den ferahlığa kavuşturulması ve çalışma güç ve şevklerinin artırılması, cezaya muhatap oluşu 
kötü niyetten değil de, bilgisizlikten ileri gelen bâzı mükellefleri de aftan faydandırmak cihetine 
gidilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesinde affın şümulü dışında bırakılan, istisna hükümlerine 
yer verilmiştir. Şöyleki : Devletin şahsiyetine karşı ve Devlet kuvvetleri ile, adabı umumiye ve 
nizamı aile aleyhine işlenen birtakım suçlarla, mal aleyhine işlenmiş, maddeleri belirli birtakım 
suçlar, Türk Ceza Kanununun 403 ilâ 408 nci maddelerinde yer alan suçlar, ormanların korunması 
mevzuunda Anayasada mevcut prensiplere göre bilûmum orman suçları, Askerî Ceza Kanununda 
yer alan Vatan aleyhine cürümler ile, Millî Müdafaa ve Harb Hiyaneti suçları, askerî eşyayı 
bilerek satmak ve satmalmak fiilleri ile, bâzı itaatsizlik ve üste tecavüz suçları, Türk Ceza Kanu
nu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan ölüm veya müebbet ağır hapis cezalarına mahkûm 
edilenler ile, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet fiilleri; 
iktisadi ve ticari hayata etkileri olan İcra ve İflâs Kanununda yer alan bâzı fiiller ile, Markalar 
Kanununda yazılı suçlar aftan hariç bırakılmış ancak 500 liraya kadar zimmet, ihtilas, irtikâp 
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ve rüşvet suçları ile miktarı 2 500 liraya çıkarılmak suretiyle, 218 sayılı Af Kanununun 3 ncü 
maddesinin (H) bendinde yazılı olup, tasarının 7 nei maddesinin (C) bendine intikal ettirilen 
suçlar, keza affın kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 8. —• Tasarının 1 nei maddesinin (A) bendi dışında, aftan yararlanan hükümlülerin, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkûm oldukları cezanın zaman aşımı süresi içinde 
ve her halde 5 yıl zarfında, aşağı haddi 6 aydan aşağı olmıyan hürriyeti bağlayıcı bir cezayı ge
rektirir aynı cinsten diğer bir cürüm işlemeleri halinde, evvelee haklarında hükmedilmiş bulunan 
cezanın, infaz edilmiyen kısmının aynen çektirilmesi hakkında, bu madde hükmü sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde hükmü,, kaçak şahısladın aftan-istifade etmelerini, muayyen müddetler 
içinde resmî makamlara müracaatla teslim olma şartına bağlı bulunduğunu tesbit etmiştir. 

Madde 10. — Maddenin 1 nei fıkrası, kıtasından veya görev yerinden uzaklaşan yahut izin 
süresini mazeretsiz geçiren asker kişilerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren .3 ay 
zarfında resmî mercilere müracaat edip, teslim olmıyanlann aftan yararlanamıyaeaklarmı, 2 nei 
fıkrası ise; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıtasından veya görev yerinden uzaklaşmış yahut 
izin süresini mazeretsiz geçirmiş izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten 
kurtulmak için hile yapanların, yurt içinde 3 ay, yurt dışında 6 ay içinde resmî mercilere teslim 
olmak şartiyle bu kanundan faydalanacaklarım öngörmüştür. 

Madde 11. — Tasarının bu madesi, affın, müsadere hühümlerine halel getiremiyeceğini ve mad
denin 1 nei fıkrasından hariç kalan eşyanın, gümrük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimleri
nin ödenmesi halinde sahiplerine verileceğini tesbit etmektedir. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesine, taksirli suçlar İlericinde olmak üzere, affın idari ve in
zibati karar ve işlemlere tesir ve şümulü olmıyacağı derpiş edilmiş, ancak 1 nei maddenin (B) 
bendinden yararlanan askerî ve sivil şahıslann emeklilik haklarının geriverileceği, maddenin son 
cümlesinde ifade edilmiştir. 

Madde 13. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte o] an bir ceza dâvasının afla ortadan 
kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş olan şahsi 
hak dâvalarına ait kararlar üzerinde temyiz incelmesinin ne şekilde yapılacağı,; diğer af kanunla
rında da olduğu üzere, tasarının bu maddesi ile tesbit edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanun hükümlerinden, faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme işle
rinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde tamamlanacağı öngörülmüş ve böy
lece bu kanun hükümlerinin uygulanması için. yetkili -mercilere de ., münasip bir mehil tanınmış
tır. 

Madde 15. — Bu madde, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir. 
Madde 16. — Bu kaman Bakanlar Kurulunca yürütüleceği tasarının bu maddesi ile belli edil

miştir. ' 
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Cumhuriyet Seoaatosu Bursa Üyesi Gahit Ortaç ve 9 arkadaşmm, vergi suç ve cezalarının affı hak

kında kanun teklifi (2/81) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümsüz kalan kâğıtlar arasında bulunan 2/678 esas -numaralı vergi suç ve cezalarının affı 
hakkındaki kanun teklifini İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince yenilenmesi için gerekli işlemin ya
pılmasını arz ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi 

C. Ortaç 

İzmir 
0. Z. Efeoğlu 

Bilecik Milletvekili 
Ş. Bina/y 

İstanbul 
T. Erer 

Denizli 
R. Şenel 

Manisa 
8. Çağlar 

Manisa 
M. Dirik 

Denizli 
Z. N. Özel 

19 . 11 . 1965 

Bursa 
K. Önadım 

Denizli 
M. 8. Baydü 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliyi 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı-: 3559, 4323 

11 .3 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun, vergi suç ve 
cezalarının affı hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
En ver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vergi suç ve cezalarının affı hakkında düzenlediğimiz gerekçeli kanun tasarısı iki nüsha ola
rak takdim kılınmıştır. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica eyleriz. 
- Maraş Senatörü Bursa Senatörü 

C. Aksu C. Ortaç 

G E B E K Ç E 

Ceza hukuku umumi prensiplerine .göre vargi hukuku sah.aoin.da da .af müessesesinin sureti tatbi
ki, umumiyet kaidelerinin bir faktörü bulunmak ve vergi hıalalkumda muvazene unsuru olmak dola-
yısiyle günümüzde 31 . 12 . 1962 tarihine kadar cereyan etmiş bulunan malî olaylardan, vergi ka-
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nunlarma muhalif bulunanlara tatbiki mümkün bulunan cezai müeyyidelerin tatbik edilmemesine 
ve İm konuda bir defaya mahsus olmak üzere genel bir af çıkarılmasının uygun bulunacağı baklan
da aşağıda mâruz hususat samimî bir kanaat mahsulü olup, tahakkuku ve bu fikrin benimsenmesi 
şayanı temenni bulunmaktadır. Şöyle ki: 

Devlet gelir kaynakları arasında vergi cezalarının yeri : 
Bilindiği gibi Devlet gelir kaynakları 1 - öz kaynakları, 2 - Nakit basmak, 3 - Vergiler, 

4 - İstikraz şeklinde inkisam etmekte ve bunlar arasında ceza bir kaynak olarak tadadedilmemek-
tedir. Bütçe Kanununun gelirler tablosunda cezalardan muhtemel varidatın gösterilmesi, münhası
ran cemiyet fertlerinin bir kısmının vergi suçu imlemelerinin mutlak olmasından mütevellit olup, 
vergi cezalarının tatbikini icabettiren fiillerin çoğalması, zahiren bütçe gelirlerinin ecze faslında 
bir seviye yüksekliği ifade ederse de haddizatında kontrol imkânsızlıklarından dolayı daha fazlası
nın tesbit edilmemesinden vergi ziyamı mucip bulunduğu cihetle, ceza faslından vâki gelirin as
gari hadde düşmesi şayanı temenni olmakla, bu kabîl tahakkuk etmiş bulunan vergi cezalarının 
dahi affında âmme idaresinin fedakâr davranması kolaylaşmakta, diğer kaynaklarının azim sevi
yesi karşısında bir mâna ve ehemmiyet ifade etmiyen ceza gelirlerinin affı bir mesele olmaktan çık
maktadır. 

Verginin cemiyet üzerindeki tesirleri ve bu sebeple haiz olduğu ehemmiyet : 
Vergiden doğan birçok iktisadi meseleler vardır. Servetin istihsali, tedavülü ve istihlâki key

fiyetlerinde, vergi ya teşvik edici veya tersine olarak kısıcı tesirler yapar ve bu tesirler ehemmi
yetsiz de değildir. Âmme masraflarının eşhas üzerine tevzii neticesinde bu masraflar iktisadi faa
liyetin şu veya bu kısmı üzerinde ezici tesirlerini yaptığı gibi diğer bir kısım faaliyetler üzerine 
bilâkis hafif bir suretle yüklenir ve onları himaye eder. 

Vergi mevzuu dolayısiyle malî mevzuatın siyasi kuruluşumuz ile çok yakın ilgisi vardır. Ver
gi, hattâ kendi maksadının dışına çıkacak şekilde kurulmuş olmasa bile, her hangi bir içtimai sı
nıfın lehine veya aleyhine bir alet olarak kullanılmak istenmiş olmasa bile eninde sonunda yine 
sosyal bir durum yaratır. Verginin bu durumu iktisadi hayatımızda olduğu kadar sosyal saha
lara da tesir etmektedir. Bundan dolayı değil konusuna ve matrahına hattâ nisbetlerine müta-
allik olan en teknik meselesi bile inikas sebebiyle sosyal tesir yapar. Kültür kifayetsizliği mülâha-
zasiyle son zamanlara kadar zirai müstahsilin vergi mevzuuna alınmaması ve vergi yükünün mü
kellef üzerine bütün ağırlığı ile çökmekte bulunması bir misal olarak zikredilebilir. Tesirleri bu 
kadar bariz bulunan vergi ceza hukukunun dahi bu mülâhazalarla mütalâası ve ona göre bir is
tikamet verilmesi gerekir. 

Ne kadar dikkatle, ne derece itina ve maharetle kurulursa kurulsun, hiçbir vergi kusursuz 
olamaz bu itibarla ağır vergi ve ceza tatbikatından sureti katiyede kaçınılması iktiza eder. 

Sınai ve zirai müstahsil elinde para, yeni servetler yaratır, Devletin elinde ise âmme masraf
larının ödenmesine yarar, Devletin vergi mevzuatını iyi tâyin edememesi halinde durumu; istih
sale yarıyan iptidai maddeler masraflarını işçi kadrolarını kısarak istihsal ile ilgisi bulunmıyan 
büro memurlarını artıran teşebbüs sahiplerinin haline benzer. Bu itibarla cezalar varidatından te
min edilen meblâğ bütçe tatbikatında bir ferahlık yarattığı zehabını yaratırsa da hakikat halde 
meydana getirdiği iktisadi çöküntülerle birtakım gelir kaynaklarının kurumasına ve binnetice da
ha az istihsale ve âmme refahının azalmasına sebebiyet verir. 

1950 yılında tatbikata vazedilmiş bulunan Gelir Vergisi sistemimizle en modern ve en âdil esas
lar dairesinde vergi mükellefiyetinin teessüsü temin edilmiş. Ancak burada, mükellef bakımın
dan en mühim ve iktisadi ve malî hukuk bakımından en güç meseleleri teşkil eden cihet, Gelir 
Vergisinin bünyesi iktizası, vergi matrahının tejekkülüne sebebiyet veren ticari olayların vergi 
hukuku bakımından tâyin, takdir ve vasıflandırıl naşının mükellefe ait bulunmasıdır. Vergi hu
kuk ve ilminin ne derece vukuf ve teknik bilgiye muhtacolduğu hususu herkesçe malûm olan bir 
keyfiyettir. Bu itibarla vergi mükelleflerinin vergi hukuku sahasında matlup bilgiye sahibolduğu 
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hususu kabul ve iddia edilemediği gibi, mevzua'm tatbik edilebilmesi için malî bilgilerle de mü
cehhez olması keyfiyeti de şart değildir. Mükellef erin ticari faaliyetleri sahasına giren birçok ko
nularla ilgili teşebbüsleri vâkidir, bu arada tica'i olaylar vergi hukukunu meydana getireceğin
den bu dahi apayrı bir servis ve mesele halinde tecelli etmektedir, ticari faaliyetin gerektirdiği 
bütün mesailerinin müteşebbis tarafından ifa ve ikmali mümkün bulunmadığı cihetle, bunların 
ihtisasa mütaallik olan kısımlarını ücret mukabil nde cemiyetin diğer mütehassıs elemanlarına gör
dürür. Bu arada maliye hukuku ve muhasebe işlerini de bir mütehassıs elemana götürebileceğin
den bir bakıma mükellef için malî meselelerin güçlüğünden ve bundan mütevellit vergi adaletine 
muhalif oluşundan ve iktisadi teşebbüslerin seyir ve tekâmülüne mâni oluşundan bahsedilemez 
ise ,de, böyle bir ididanm ileri sürülebilmesi için cemiyet bünyesinde vergi ilmi ve hukuku ile mü
cehhez kâfi miktarda elemanın mevcudiyeti mevz-.mbahistir. Halbuki durum tamamen aksinedir. 
Gelir Vergisi tatbikatı pek yakın bir zamanda doğmuştur, bu itibarla kâfi miktarda kalifiye 
elemanın yetişmesi için zaman kâfi miktarda gcç-nemiş ve böyle bir meslekin teşekkül ve ihyası da 
idarece temin edilememiştir. Diğer bakımdan idarenin kâfi miktarda tetkik elemanına sahip bulu-
namayışı mükelleflerin yüzde yüz tetkikata tabi tutulmaması, mükellefler nezdinde serbest müte
hassıs elemana müracaat edilmesine mahal olmadıkı kanaatini doğurmakta ve haliyle mükellefler 
beyninde birbirine sirayet eden laubali bir davranış ve binnetice kendi aleyhine sonuçlanan me
suliyetlere duçar bulundukları sık sık müşahede olunmaktadır. 

Mükellefleri malî felâketlere sürükliyen diğer mühim bir sebep de malî ve hukukî meselelerin, 
r gelişigüzel vesikaların defterlere intikal ettirilmesinden ibaret olduğuna kani bulunmuş, muhase
becilik sıfatını kendi kendilerine tevcih etmiş birtakım başı boş zevatın yanlış mesaileridir. Sık 
sık duyulur, evvelâ şunu itiraf etmek lâzım ki, memleketimizde Avrupa'nın Şimal memleketlerin
de olduğu gibi yüzde yüz vergi ahlâkı teşekkül etmiş değildir. Vergi vermenin cemiyet halinde 
yaşamanın kaçınılmaz bir zarureti ve cemiyetin fertler lehine tesis ettiği gayrimuayyen bir hiz-. 
met karşılığı bulunduğu hususu her fert tarafından kabul edildiği gün vergi ahlâkı teessüs etmiş 
bulunur. 

Mükelleflerin muhasebe ve vergi hukuku ile iıtigal eden zevatın hemen hemen çok büyük.bir, 
ekseriyeti ehil olmıyan kimselerden müteşekkıdir. Mütekait Maliye memurları, mütekait Öğret
men, mütekait sair meslek memurları, mektepte okuyamamış ve bu suretle belge almış talebeler 
liseyi bitirmiş fakat askerlik hizmetine bir iki sene kalmış kimseler hemen hemen muhasebeciler 

« 
ordusunu teşkil etmektedir. 

Bu kabîl zevatın en ince malî hukuk sahasında serd edeceği mütalâaların en samimî ve hüs
nüniyet sahibi mükellefleri nerelere sürükleyeceği takdire değer. Bu itibarla medeni suçlara 
yaklaşan fiillerden madut bulunan vergi suçlarının mevcudiyetinin ispatı o cemiyetin mevzuu 
bulunan Maliye Hukuk ve tekniği ile mütehassıs elemanları vasıtasiyle tenevür etmiş bulunmasına 
bağlıdır. Cemiyetimizde bugün için mevcut mütehassısların mecmu nisbeti binde biri bulmazken 
vergi mevzuatı tatbik kabiliyetinden mahrum bulunan fertlerine cemiyet nasıl suç isnadedilebilir, 
mükellef pek tabiîdir ki, ihtisasa mütaallik bir hususu bilmekle ilzam edilemez. Cemiyetin diğer 
mütahassıs elemanlarına bu işini bedeli mukabilinde gördürecektir, fakat bu sahada miktarı kâfi 
eleman bulunmadan, fertlere mahiyeti an] asılını yan maiî mevzuattan mütevellit mesuliyet tevcih 
edilebilir mi? Umumi Ceza Hukukunda kanunu mazaret sayılamıyacağı hükme bağlanmış ise de 
şalıdır. Ceza Hukukumuzda kanunu bilmemenin bilmemenin mazeret sayılıp sayılamıyacağı münaka-
bu daha ziyade tabiî suçlar için düşünülmüş bir tedbirdir, alelade hallerde sanığın hüsnüniyetini 
ispat etmesine imkân yoktur, çünkü, günlük hayttm tecrübeleri ferde kanuni tahdit ve mesuliyet
leri öğreteceği aşikâr olduğu gibi normal insanların, bâzı fiillerin suç olduğunu idrak etmeleri 
vicdani hisleri iktizasındandır. Adam öldürme, yaralama, kız kaçırma, hırsızlık gibi tabiî suç
ların işlenmesinden mütevellit suç hissinin idraki en basit insan topluluklarında mevcut bulunduğu 
halde suni suçlar cümlesinden madut bir vergi suçunun işlenmesi o cemiyete mevzu kanunlann 
emredici hükümlerine muhalefetle tekemmül etmektedir, şayet o cemiyet vergi hukuku ve tekniği 
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eaıhmsaJKİa $&&&&! «taaeımig im «aöıbefcâmil ifc&r «emniyet mevzuısitmm -alınarak me-ml e lebimizde aynen 
tatffbüki sekli Mr -hBfcafc tatbikatı y ^ M ı r ve ba «ureliiıe mü'fceiûjadıyen arzfu hilâfına teşekkül eden 
•Mleff- saç a<i<iatıın»Tfaık cecna^t fertleri yanlış tanzim ki tean ceza sdsfcemmden hiçbir zaman 
y&fcasmı irurtaamnuaıe, Oeııâyetiınık y ı a^ ıda «aa olnKaâ^u töze-re fer€eı4 baknnındam modern 
vengâ tfsteuBMBİîaiıı tfcalfbfflâna möıüt 4feeğil'dir. Ya-ai "vergi t̂ tWkatı*ni(fta c&zadia kaide bmlunaaı şuıır 
v« ira^e »©rb9ötMö<âen maimm bul.unmiaktadır. 

&R İÜfefiafe lötoaMötiffiıan n««r$i «ayama sebebiyet veren bir mükellefin irade eerbestM ve şuuru 
harM®ıöte fetöndMsjbı ı»ev#ıı«ta Mi^emastoâen ve bu işini yaptırabilmek eleman bulamamasından 
ift#bWöM*t mev*ftSf&a -göre teşekkül ©dön «açların âMniM mükelleflerin kendileri değil o mevzuatı 
znüftafifüız kf&mm^fym *©e«îiy€t feiffiraai gaÖlsiyeftinin &lmasm. <ge*rekir. Müsait vasat yaratılmadan modern 
ê-flgi »teteffliha^ttı ve cemi 4Miyöfce*ı balesedilefei"i*r mi? Ctemiyettin kendine müteveccih kusurlarını 

#«fllte îfeafhıw$M -adalet Ihlslerân* Taygnan düftöemektedir. îkııgüne kadar radyolar ve matbuat vasıta-
siyle vengi döbamMıa <#ı«fBfifiiyöti Mkiâ gerefince kah 'edilememiştir, arada sırada açılan foırslar 
fayda yetfMie «ara? ^rtoekJtedir, çünkü £45 ay gibi <ço!k fesia %ir zaman -zarfında tafhsl olunan pek 
c$Bİ b i l g iM* *Etlhr&sfebe ve maliye iMmfe ve kamam tekniğinin tatbikatta cevaz verecek kapasitede 
bül'gi ^«raöfesifte «maıMeteaı i*Föfefen Wu*^ ıy&oağ ı »Aşikârdır. ®u kursa devfam eden mükellef zevatın 
bir kssiM îfc«H<9i mtM ve tnnitadbe %lerM vukufları •hilâfına tedvir etmeye yeltenmekte ve bir kısım 
zevat da bu kaynaklardajn elde etmiş %#i!fl*duğu kurs belge-frim krfayedili bir mütehassıs belgesi imiş-
cesine ibr&z ile samimî ve zavallı kalmış bir sürü mükellefleri mesuliyetten mesuliyete sürükle-
mektödirler. 

Diğer taraftan 1950 senesinde tatbikata vaz'ed;lmesi muta'savver Serbest hesap ımütehaıssısları ka
nun tasarısı bugüne kadar cılkarılamamış olmakla s/.ddetle ihtiyaç hissedilen bu meslek sınıfının do
ğuş ve tekâmülüne bu suretle mâni olunmuştur. Tatbikatta bu boşluğu vesile ile itühaz eden birçok 
kişiler lıattâ maliye dadressirade en ufak bir hizmette vergi memurluğunda vâki hizmetin kendine 
verdiği güven hissi ile dirayetli ve kifayetli bir uzman edasiyle çok nazik bulunduğu şüphe 
götürmiyen malî mevzuata mesailerini arz eden bu kabîl emekli zevat telâfisi gayrikabil yan
lış işler yapmakta binnetice mükellefleri iktisaden bir daha kalkmamıyaeak bir duruma sok
maktadırlar. 

Vergi mükelleflerinin dikkatini çekecek bir husus da vergi adalet kaidesinin başlıca un
surunu teşkil eden, vergi ödeme gücünün iyi tâyin edilmesidir; iktidar ancak asgari maişet 
seviyesinin üstünde teşekkül etmekte, asgari maişet esası tatbikattan mülhem olarak bir bakı
ma izafidirde denilebilir, iktisaden normal bir seviyede bulunan bir memlekette asgari mai
şet hududu dalıa müsait ve günün rayicine muvazi bir tempo halinde seyrettiği halde, mem
leketimizde maalesef sembolik denecek kadar mahdut ve hattâ askari maişet tâbiri ile is
tihdaf olunan müesseseyi temsil kudretinden dahi mahrum bulunmaktadır. 

Bu itibarla asgari maişet hududu dâhilinde kalan gelirlere müracaat edilmesi vergi ik
tidarının zorlanmasını ifade etmekte binnetice vatandaşların vergilerini veya inzimam edecek 
vergi cezalarını ödeyebilmeleri için yiyecek, giyecek, yakacak gibi pek zaruri ihtiyaçların gi 
derilmesinden fedakârlık etmesini icabettirmektedir. 

V«rglm«trsi'blarıraııtsıl«ifri : 
t%Pgİ *B»t!r*^»EerH!iı îtftküfoi iki .esasa 'dayanmaktadır. Birincisi; vergi matrahının tâyini 

idare organına ait buluntır ki, birtakım karinelere istinadettirilen bu matrahların sıhhati 
aynen fe®n*rola *ıM te*nhnas. İfcSncd ta»z iae vergi olaylarını mükellef malî hukuk kaidelerine 
göre tasnif-île veîfgi matrahını bizzat kendi tâyin eder ki, bu takdirde beyanın idarece mut
lak kontrolü b i r esastır, •matrah verginin esasını teşfeil Ettiğine göre mükellef -tarafendan 
tty4fc ive bfl$İT$l«n matfcrah mftddi veya hubttkî tetalar doiayısiyle veya kasdî hareketlerle 
öfeBftk «fetoübilir, totsı^B». b%te matrahın köiitrolu zaruıMir.; evvelce mer?i bulunan Hayvanlar 
Vtnrgifei esasisi îtteüfcefclef beyftn eder -ve 'ahiren idarece istisnasız umumi bir kontröla tabi 
tutulur idi, Veraset Vergisi de kontrol edilmektedir. Gelir Vergisi de aynı esaslara tabi-
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•dir. Fakat Hazine elinde miktarı kâfi mütehassıs elemanın bulunmayışı bütün mükellef 
beyanlarının her sene istisnasız kontroluna imkân vermemektedir. 

Gtelir Vergisinin tamamen veya her sene kontrol edilememesinden iki' mahzur neşedetmektedir. 
Bdimdiği gibi tahakkuk müruru zamanı beş senedir her sene muntazaman hesabatı kontrol edi

len müessese yanlış tesis ettiği muameleden bir defa ceza görmüş olacak ve mütaakıp yıllar aynı 
hataya düşmiyeceğinden kontrolün müspet neticesi mükellef lehine birtakım neticeler husule geti
recektir. Bilfarz bugün olduğu gibi senelerce hesabatı tetkik görmiyen bir mükellefin beş senelik he-
sabatınm aynı zamanda birlikte tetkiki mükellef aleyhine telâfisi gayrikabil neticeler tevlidedecek-
tir. Beş sene müddetle tevali etmiş hukukî bir hata dolayısiyle tahassul etmiş bulunan vergi zayiatının 
ve buna inzimam edecek cezaların ödenmesi mükel efin ticarete muhassas sermayesinin tamamını 
alıp götürmekle kalmıyacak ve diğer hususi mamelekine sirayet etmek suretiyle iktisadi ve içtimai 
bir felâketin zuhuruna sebebiyet verecek, cemiyet bir ferdini ve mensup olduğu aile efradını kaybet
mekle kalmayıp Hazine devamlılık ifade eden bir vergi kaynağını da bu suretle kurutmuş olacaktır. 

Kadro kifayetsizliği ve bütçe mülâhazaları ile takviye edîlemiyen uzman kadrolarının tevidetti-
ği kontrol imkânsızlığının teraküm eden mesuliyetini de mükellefe tahmil etmenin hakkaniyete fert 
ve Devlet arasındaki hukuk münasebetindeki gaye ve prensiplere uymıyaeağmdan bu hususta daha 
mülayim ceza tatbiki muvafık olur. Çünkü, kontrol yalnız matrahın sıhhatinin araştırılmasını matuf 
olmayıp yapılan faydalı tenkid ve müdahalelerle hem mükellef iktisadi bünyesinin bir muvazene un
suru ve hem de gelir kaynağının kurulmasına mâni devamlılığını temin eden bir karakter taşır. Ne
tice itibariyle kontrol sistemi ayrıca esas gayesinin yanında uyarıcı ve öğretici bir vasıf taşımakla ver
gi mevzuatında matlup kültüre sahip bulunamıyan memleketimizin partilerine bu vesile ile bir rehber
lik hizmeti de ifa edecektir. Arz olunduğu gibi kontrol mekanizmasının kifayetsiz oluşundan ahiren 
vâki tetkiklerle doğmuş vergi cezalarının mesuliyeti biraz da kontroldaki fasılaları dolayısiyle idareye 
müteveccih bulunacağından, idarece gayrimuayyen zamanlarda bir af kararı ısdarı hakkaniyete uy
gun düşer. 

Malûm olduğu üzere, memleketimizde henüz tevhidi kaza sistemine gidilmemiştir. Vergi ihtilâf
ları idari kaza mercilerinde tetkik ve karara bağlanmaktadır. Vergi ihtilâflarının birinci kademe 
tetkik ve karara bağlanması mahallî vilâyet ve kaza gayrimuvazzaf sergiler itiraz komisyonlarında 
yapılmaktadır. İşlerinin çokluğu ve devamlılığı dikkate alınarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bur-
-sa, Adana vilâyetlerinde birer Muvazzaf Vergiler İtiraz Komisyonu kurulmuştur. Şayanı temenni
dir ki, her vilâyette bir muvazzaf vergiler itiraz komisyonu kurutabilsin, çünkü muvazzaf vergi
ler itiraz komisyonu üyeleri ve rüesasınm bu mevkie gelebilmeleri için yüksek tahsil şart koşul
muştur. Bu itibarla bu zevatın gerek müktesebatı ve gerekse değerleri, tecrübeleri kazai faali
yetten mâdut vezaifini ifasında matlup adalet ve liyakati ibraza müsaittir. Faaliyetlerinden âmme 
vicdanı huzur duymaktadır. Fakat muvakkat vergiler itiraz komisyonlarında durum maalesef bu 
merkeade değildir. Heyeti teşkil eden zevattan reis, malî mevzuatta ihtisası bıılummıyan vali ve
ya kaymakam, Maliye teşkilâtından defterdar veya malmüdürü ve ticaret odası veya ticaret oda
sı olmıyan mahalde belediyeden bir zat ki, komisyonun faaliyet mekanizmasını Maliyeden olan 
üyesi 'teşkil etmektedir, idare reisinin ve keza belediye veya ticaret odasından iştirak eden zatın 
malî sahada kifayetli bilgi ve vukufu olmadığından müdahale ve karar ısdarına müessir olabi
lecek bir tasarrufları mevzuubahsolamaz, hemen ekseriya mütehassıs eleman maliye üyesinin mü
talâası tasvibolunmakla kararlar tekemmül edebilir. Bu tarz ise âmme vicdanı için tatminkâr 
değildir. Maliye üyesinin komisyondaki faaliyetinin vasfı ka kazai oluşu ve mevzuun tetkikin
de bitaraf bir davranış mevcudiyetinin elzem oluşundaııdır. Halbuki bilhassa kaza teşkilâtında 
malmüdürü hemen ekseriya komisyondaki faaliyetinin esasını âdilâne bir karar ısdarı değil ma
liye hukukunu himayeye vazifeli bir kimse zan ve iıissi ile ifa etmekte ve bihnetioe adaletten 
beklenen netice elde edilememektedir. Hüküm ve -nıek, kaza hakkını istimal etmek sanattır, bu 
sanata yabancı olanların erişecekleri netice müspet veya menfi bakımdan daima tehlikeli olmuş 
ve daim-a .aımulmıyan neticeler vermiştir. Muvakkat itiraz komisyonları üzerinde durulması lü-
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zumlu en mühim mesele halindedir. Hukuk ilmiyle uzak ve yakından alâkalı olmıyanlarm mese
lâ belediye veya ticaret odasından üye sıfatiyle vergiler itiraz komisyonuna iştirak eden bir 
marangoz veya benzerinin vergi hukuku ile ilgili meselelere karışması ve hüküm sahibi olması 
vergi adaletinin istihdaf ettiği gayeye ulaşmasına mâni olması bakımından başlıca sebeplerden 
birisidir. 

Filvaki itiraz komisyonları kararlarının tesis ettiği hüküm nihai olmayıp üst merciler nezdin-
de kabili itiraz ise de, mükellef kültürünün nâmüsait oluşu veya dâvasını savunacak eleman bu
lamayışından hükme müessir deliller mükellef aleyhine teessüs etmekte ve bu sebeple olayların 
vasıf ve mecrası mükellef aleyhine intikal ettiğinden üst merciler de bu şartlar çerçevesinde teşek
kül eden kararları tasdik etmekte ve bu sebeple meydana gelen kazai kararlar hatalarını ancak 
bir umumi af ile telâfi etmek ve âmme vicdanını huzura kavuşturmakla mümkün bulunmaktadır. 

Vergi suçu: 
Genel olarak vergi suçu; vergi kanunlarının ve Vergi Usul Kanununun koyduğu görev ve 

ödev hükümlerine mükellefler ve sorumlular tarafından cezayı gerektirecek şekilde aykırı hare
ket edilmesi halinde teşekkül etmektedir. Tarife göre suçun menşei âdi suça yaklaşan fiillerden 
doğmaktadır ki, bunlar ihmal, dikkatsizlik, teseyyüp gibi yine faile isnadı kabil bir kusur netice-
siyle vâki olmakta, asıl suçlar ise kasden işlenmiş olan fiillerdir. 

Suni suçlarda, suçluluk vasfının izafe ve isnadı için başlıca şart cemiyet şart ve icapların
dan doğmuş olmasına bağlıdır. Yani yukarıda da arz ve izah edildiği üzere modern malî hukuk 
mevzuatı kavranmasını ve tatbikini gerektirecek zemin yaratamıyan cemiyetin fertlerine suni 
olarak vaz'cylediği suç mefhumu mesnetsizdir. Bir lâzımeyi, bir mefhumu cemiyet fertlerinin 
büyük bir ekseriyeti rahatlıkla idrak ve kabullenmelidir ki, bir kaide olarak teessüs edebilsin, 
yani her hukukî müessese içinde yaşanılan cemiyet hayatı icaplarının bir neticesi olarak doğar 
ve bu icaplar müsait bulunduğu takdirde yaşıyabilen, halbuki memleketimizde malî mevzuatın 
fert tarafından bilfiil veya ücretle istihdam ede2eği mütehassıslar vasıtasiylc tatbikine elverişli 
vasat idarece tesis edilebilmiş midir? Şu halde cemiyet fertlerinde mevcudolmıyan bir kabiliyet 
ibrazını beklemesi ve bu isteğini ifade eden hukukî müesseselere riayet edilmediği takdirde mü
eyyide tatbiki içtimai adalet' prensiplerine uymamaktadır. Ceza âmme vicdanının suça ve suçlu
ya karşı duygusunun bir tezahür şekli olduğuna göre içtimai fayda mülâhazasiyle yapılacak ce
zalandırma keyfiyeti ancak mesul tutulabilecek ve müstehak sayılabilecek bir şahsa müteveccih ol
duğu haldedir ki, adalete makrun addedilebilir. Bu itibarla mükellef cahil, memleket sathına ge
rekli mütehassıs elemanlar yayılmamış, bu şartlar altında mükelleften mevzuata harfiyen uy
mak nasıl beklenebilir? Bu sebeplerle de matlup kültür seviyesine ulaşıncaya kadar vergi cezala
rının gayrinmayyen zamanlarda umumi bir af ile kaldırılması yerinde olur. Mükelleflere göre 
vergi cezaları tahlile tabi tutulmuş olup arz ettiği çeşitli görüşlerine göre ölümle ortadan kalk
ması vereselere intikal etmemesi gibi sebepler dolayısiyle (ceza mahiyetinde) ve yalnız bünyele
rinde ve bilhassa şekillerindcki bâzı hususiyetler kendilerine istisnai bir vasıf vermekte ve bu ba
kımdan bunlar vergiye benzetilmektedir. Vergi Usul Kanununda zıyaa uğratılan verginin kaçak
çılıkta üç kat ve kusurda yarısı kadar verginin zam olunacağını ifa etmesi kanun vâzıının bun
larda bir vergi mahiyeti görmeye temayül ettiğini göstermektedir. 

Maliye Bakanlığının vergi cezalarına atfettiği bir mahiyete göre vergi cezalarında kamu ida
resinin vâki olan bir zararını karşılaması husuıiyle kaçakçılık ve kusur hallerinde vergi ceza
larının zıyaa - uğratılan vergi miktarlarına göre ölçülmesi ve nihayet vergi cezalarının bir adlî 
merci tarafından değil, idarece kesilmesi itibariyle bir bakıma tazminat vasfında da mütalâa edil
miştir. Vergi cezaları yukarıda görüldüğü üzere üç cepheli olarak mütalâa edilmiştir. Her üç hal
de de müessiriyet derecesi iktisadi hayatı felce uğratan bu müesseseyi, gayesine ulaşmaktan 
alıkoymaktadır: 

1. Mahiyeti itibariyle ceza olarak mütalâa ettiğimiz takdirde suç ve suçluya intibak edebi
lecek esaslarda ve içtimai fayda nazariyelerine mutabık olmalıdır ki, üç kat kaçakçılık cezasının 
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tatbiki adalete uygun bulunsun. Aksi halde üç kat kaçakçılık cezasının şiddetli bir seviyeyi tem» 
sil etmesinden matlup gayeyi sağlamadığı bütün müelliflerce kabul edilmiştir. 

2. Vergi cezası, mahiyeti itibariyle vergi olarak mütalâa edildiği takdirde, vergi, cezanın 
inzimamı ile bir çığ halini almakta, bu suretle vergi, adalet kaidelerine asla tetabuk etmemekte 
ve mükellef mamelekine intikal eden bir müessiriyette bulunduğundan mükellef nezdinde iktisa
di çöküntü ve vergi mukavemetini de intacedeceğinden, vergi cezalarının şiddetli bulunması, ara
da sırada ıstar olunacak af kararları ile mutedil hale irca edilebilecektir. 

3. Vergi cezaları tazminat mahiyetinde mütalâa edildiği takdirde cezanın tâyininde isabet 
yoktur, vergi zıyaı ile kamu idaresinin bir zararı olmuş ise tazminat zarar ile mütenasibolması 
icabeder. Tazminatın dahi içtimai fayda nazariye üne uygun ve mutedil olması icabeder. 

Tatbikine girişilen plânlar dolayısiyle bütçenin masraf tablosu şimdiye kadar ulaşamadığı 
âzami seviyelere ulaşmış ve bu sebeple birçok vergi reformuna gidilerek vergi kaynaklarının verim
liliği artırılmış ve bu suretle % 20 nisbetinde bir 'varidat artışı temin edilmiş olmasına rağmen 
yorgan ayağı örtmediği için yeni yeni vergiler düşünülmekte olduğu gazetelerde okunmaktadır. 

Âmme hizmetlerinin çeşitliliği sonsuzdur. Âmme idaresinde Maliye Bakanlarının daima tasar
rufçu bir zihniyete sahip, diğer bakanların ise faaliyet sahalarında matlup başarısı masraf yap
makla mümkün bulunduğundan daima kabarık bir masraf bütçesinin kabul zihniyetini taşırlar 
ve eninde sonunda masraf bütçesinin bütün ağırlığı vergi mükelleflerinin omzuna çöker. 

Bu itibarla; ihdas edilen yeni yeni birtakım âmme hizmetlerinin malî külfetleri ile mükelle
fin hiç olmazsa ısdar olunacak bir af ile yüreğine su serpilmesi ne kadar yerinde olur, diğer bir 
ifade ile vergi reformu ile mükellefe teveccüh eden devamlı vergi yükü, bir defaya mahsus bir 
af ile maddi olduğu kadar mânevi bir tesir icra eyliyerek mükellefi idareye karşı son derece 
memnun eder ve bu sebeple malî mevzuatın yaratmış olduğu gaileden sıyrılarak ticari sahada 
yeni hamle ve hareketler tebellür ederek teessüs edecek yeni hamle kazançlarından Hazine vergi 
almak suretiyle affettiği cezalar varidatını da telâfi etmiş olacaktır. 

Bilindiği gibi Serbest malî müşavirler Kanunu çıkmak üzere olup, bu kanunun çıkması ile 
şiddetle ihtiyaç hissolunan meslek grupu meydana gelecek ve artık mükellefler içinde malî mev
zuatın güçlüğünden bahsetmek ve şikâyet etmek durumu da bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla da bu kanunu bugüne kadar çı'saramıyan Âmme İdaresinin, mükellefler lehine 
tesis edemediği bu müesseseye mukabil vergi cezalarını affeden tasarıyı Malî müşavirler Kanu
nunun ısdarından evvel çıkarması şayanı temennidir. 

Af: 
Af yetkisi lehinde olan müelliflere göre bu yetkinin ahlâk değerinden başka hukuk değeri 

de mevcuttur. Ceza kanunları genel olmak zorundadır. Belli bir kişi veya belli bir olay için vergi 
ceza kanunu yapılmaz, kanun bir bakımdan mânevi otoritesini (genel oluş) undan alır. Kanun 
genel olabilmek için mücerret olmak zorundadır. Halbuki mücerret ve genel kaidelerin muayyen 
bir olayda kanun koyucunun öngöremediği veya öngörülenden daha şiddetli bir sonuç vermesi 
mümkündür. Bu çeşit istisnai sonuçlar mücerret ve genel kaideler için kaçınılması imkânsız kusur
lardır. Çünkü kanunlar âdeta (büyük rakamların doğruluğu) esasına göre hazırlanır. 

Bu sebeple af yetkisinde haksızlığı tamir imkânı görülmektedir. Bu ifade ile de (af yetkisine) 
hukukun (emniyet supapı) denilmektedir. Bu iti barla af cezayı zayıflatmaz onun âdilâne bir şekil
de tatbikini sağlar. 

Af müessesesi aleyhinde de birtakım fikirler ortajTa atılmıştır. Fakat aleyhteki fikirler tabiî 
suçlara tatbikinde isabetini bulabilmektedir, çünkü, adam öldürme, ırza tecavüz, sahtekârlık, hak
sızlık, dolandırıcılık gibi âdi cürümleri işliyenlerin ahlâki kötülükleri muhakkak olduğuna göre 
bunların umumi affa nail olması veya cezalarının azaltılması ceza siyaseti bakımından çok muha
taralı ve vahimdir. Af üzerine takibattan kurtulan veya ceza evinden salıverilen bu gibi şahısla
rın az zaman sonra tekrar suç işliyerek ceza evinin yolunu tuttukları çok vâkıdır. 
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Netice itibariyle af yetkisine yapılan itirazlar .b-u yetkinin iyi kullanılmamasmdan doğan mah

zurlardan mülhem olmaktadır. İyi kuUajıaldığı ifrata kagılmadığı takdirde, bu yetkinin hukukî ve 
sosyal mülâhazaları tahakkuk ettirilmesi mümkündür. 

¥er*gi cezalarının affı halinde affedilenler arasmda şüphesiz ki, Af Kanununun bu atıfetine 
mazhar olamıyaea'k derecede ahlâki r-edeatte 'bulunan kimseler olacaktır. Fakat bunlar bindebir 
nösbetimi (tecavüz etmezler, büyük ekseriyet yukarda izah ettiğimiz veçhile bilgisiz ve eleman kifa
yetsizliği hasebiyle menfi ^tesadüflerin eseri neticesinde mesuliyete duçar olmuşlardır. Af ıstarm-
da kamu faydası mevcudiyetini hissettiren sebepler etra-fifaca arz ve izah edilmiştir. 

Hulâsa, istemiyerek vergi suçlusu haline gelmiş olan fertlerin affı halinde, patrimuvanma dahi 
sirayet edecek eezanm tesirinden kurtulacak bu suretle gerilemiş ve akim kalmış ticari teşebbüs
lerine yeni hamlelerle randımanlı bir seviyeye ulaştırmaları ve aynı hallerin bir daha tekrarlan
maması için idarece haklarında tatbikine tevessül olunan cezai müeyyidenin ikaz sadedindeki bü
yük tesirim af suretiyle kaybetmiyeceğinden cezadan maksudolan gayenin hasıl olduğu ve muhi
tinde dahi ibreti müessire olmak vasfını kaybetmediği muhakkak bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, âdi suçlardan dolayı adlî mercilerce cezaya mahkûm olmuş suçluların suç saikini 
ekseriya ihtirası ve mükerrir olmaları itibariyle kötü huy ve ahlâkları teşkil etmektedir. Adlî suç
lar bir tetkike tabi tutulduğunda tesadüfen suç işlemiş kimselerin sayısı pek cüzi bir rakama ba
liğ olur. Fakat vergi suçları böyle midir? Hemen hemen yüzde doksan sekizi serbest irade dışında 
ve şuuru haricinde teşekkül etmiş VB kanunen suç sayılmış fiillerdir. Bunlar bigünahtırlar, kendi
leri modern malî mevzuatı bilseler veya mütehassıs eleman bulsalardı hiçbirisi suç vasfında bir 
fiili iltizam etmezlerdi. 

Cemiyet müsait zemini hazırlamadan modern malî sistemi fertlere zorla kabul ettirmek şıkkını 
iltizam etmiştir. Bu itibarla modern seviyeye itilerek çıkarılmak istenen vergi mükelleflerinin ar
zu olunan seviyeye ulaşabilmeleri birtakım merhalelere bölünmeli ve bu fasılaları arada sırada 
gayrimuayyen zamanlarda isdar olunacak aflar ile kademeli surette vergi tatbikatında mütekâmil 
bir mükellef zümresi meydana getirilmelidir. 

23 . 2 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren 21$ sayıda Af Kanunu ile âdi suçlular affa mazhar olduk
ları halde malî cezaların kaçakçılık ve kusurda yansa ve usulsüzlükte tamamı affa nail olmuş idi. 
Yukarda da. taraftar .görülen tffikre göre âdi suçlular pek kısa zamanda alışmış oldukları fiilleri 
tekrar işliyerek hapishaneye dönmüşler ve bu suretle .cemiyet bünyesinde ika etmiş oldukları fiil
lerle matlup düzen ve güveni ihlâl etmiş ve kötü bir sürü hâtıralar bırakmışlardır. Malî suçlar va
sıfları itibariyle medeni suça yaklaşan fiillerden mâdut suni suçlardır. Hiçbir zaman tabiî suç işle
miş katil, tersiz v-e ırz düşmanı kadar ağır fiillerle kabili kıyas değildir. Katil bir cinayet ferdinin 
hayatını izale etmekte, hırsız bütün malmı çalmakta ve bu suretle cemiyet bünyesinde açılan ya
raların tedavisi de gayrikabil bulunmakta ve hem mânevi ve hem de içtimai sefaleti meydana getir
mektedirler. Buna mukabil vergi suçlularının ika etmiş oldukları fiillerle cemiyete aynı derecede 
zarar verdikleri iddia olunabilir mi? 

Fakat tatbikatta her iki cezanın idare organına tesirleri aynıdır. Hapis cezasına mahkûm ol
muş kimselerin muhafazası, iaşesi birtakım masrafların icrasını icabettirdiği halde malî ceza mü-
eyyidelerine çarptırılan mükellefler idareye böyle bir külfet tahmil etmedikleri gibi bir varidat 
temin etmektedirler. Hapis cezalarına mahkûm kimselerin affı malî bir ferahlık tesis ettiği halde, 
ırargi cezalarının affı zahiren bir bütçe fedakârlığı hissini de yaratmaktadır. Malî suçların affı 
filvaki içinde .bulunulan bütçe yılı varidatı için bir fedakârlık ve eüzi de olsa bir darlık yaratacak 
ise de; müstakbel yıllar için vergi mükelleflerinin devamlılığını ve istihsal gücünü takviye ve ar
tırdığından âmme idaresi lehine netice de tevli&etmekte ve vâki fedakârlığının birkaç mislini erte
si yıllarda vergi almak suretiyle telâfi etmektedir. Esasen kusur, usulsüzlük kaçakçılık ve ge
cikme dolayısiyle be§ yıl içinde tahakkuk edip tahsil edilmemesi sebebiyle affı istenen miktar 
(5 milyon lira civarındadır.) 

.;.• M. Meclîsi (S..Sayıai :>.79) 
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Yukarda arzr ve izaJı- ©lündhığu üzere bir af iH-evziüabfthseldlttğHndar saçHan- dfeh» ftafîfî ftulian-

duğu muhakkak olan vergi suçlanman ön plânda »afcsriftas* gerektiği M d e kısmen affa nail ol
maları adalette başlıca faiktör olan müsavat ve genellik vasfının dikkate alınmadığı ve âmme 
idaresi malî bünyesine müessir bulunacağından kısmi affın tetkikinde içtimai fa^da* mütalâa edil
mesinde isabet vâki olmamıştır. 

Hulâsa : Yukarda arz edilen sebeplere binaen 31 . 12 . 1962 tarihine kadar e«reyaa etmiş 
bulunan malî muamelelerden vergi mevzuatına muhalif bulunmuş bulunan olayiaif dol'ajragiyle hak
larında ceza tatbiki cihetine gidilmiş, huluıım veya. ba tadahlere kadar alan muamelelerin ahi
ren tetkikinde tebeyyün edecek olaylar hakkında 'kaçakçılık, kusur ve usulsüklük cezalarının ta
mamen kal darılmasına ve 21& sayılı Kanunfe tevessül afttnan af müessesesfem âdi suçlara ta-tbik 
olunan hukukî kaide ile müsavi seviyeye uîaştrrılmas? ve ft#ftşe ta^Mkatmdla müMm yerr işgal et
tiği inkâr edilemiyecek olan ticaret erbabı mükelleflerin 1950 yrîındkn besi hasretin* çektfkîeri 
affa kavuşturulmaları için ekli kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Vergi suç ve cezalarının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1962 günü sonuna kadarki dönemlere aidolarak mükellefler veya so
rumlular adına kesilmiş olup, büt kanımum yûrürfâğe grrdîğT tarihe kadar tahsil edilmemiş olan 
vergi cezalarından usulsüklük,. kusur ve kaçakçılık cezalarının tamamı aff erli im iştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 3 1 . 1 2 . 1962 tarihine kadarki dönemlere aidola
rak kesilecek usulsüzlük, kusur ve kaçakçılık cezaları hakkında, da. yukardaki bükümler uygu
lanır. 

1962 yılı sonuna, kadarki dönemlere aidolarak, Vergi Usul Kanununa göre ceza mahkemelerince 
hükmolunup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli vergi suçlarına 
ait cezalar affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanlığı yürütür. 

M. Midisi (S. Sayış* : 7.9) 
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Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmot Nusret Tuna'mn bâzı orman suçlarının affına ve 

tazminatın terkinine dair kanun teklifi (2/114) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 11 .1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
. Sayı. : 5660 - 0138 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'mn, bâzı orman suçlarının af
fına ve tazminatın terkinine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın terkinine dair olan kanun teklifimiz ve gerekçesi 
ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

GEREKÇE 

Evvelce ormanlar arzı mubahtan sayılırdı, teindeki ve civarındaki vatandaşlar hiçbir kayda 
tabi. olmadan geçimlerini, ve ihtiyaçlarını ormandan sağlardı. Bilâhara yürürlüğe giren Orman 
Nizamnamesi de bâzı kayıtlarla bu hakları ianıyordu.. Geçim imkânından dolayı nüfusumuzun 
üçte biri orman içinde ve civarında vatan tutmuştu. 1936 ve 1945 yıllarında çıkarılan 3116 ve 
4785 sayılı kanunlarla ormanlar Devletleştirildi. Kendisine her hangi bir geçim sahası gösterilmi-
yen ve. ormanla alâkası kesilen orman köylüsü âdeta aklıkla karşıkarşıya bırakıldı. Orma
nın faydalarını saymaya lüzim görmüyorum. Bunu kavramıyan vatandaş olduğuna da kaaııi 
değilim. Ancak, iktisadi tedbirlerle onun ihüyacı karşılanmadığı, İkame Kanunu tatbik edil
mediği müddetçe, yasak ve cezai tedbirlerle ormanın korunacağına inanamıyorum. Nitekim mü
temadiyen dâva dosyaları artmakta, tahribat önlenememektedir. Gelip geçen bütün hükümet
lerin va'dine rağmen, ağaçlara gösterilen haklı alâka kadar vatandaşa ilgi gösterilemedi. Bu
gün kaderiyle başbaşa bırakılan orman köylüsü, açlığa karşı meşru müdafa hududu dâhilinde iş
lediği veya kötü tatbikat yüzünden işlemeye mecbur bırakıldığı suçlardan dolayı eviyle mahke
me kapıları arasında çilesini doldurmaya devam etmektedir. 

Suç bir veya birkaç kişinin işlediği münferit hâdiselerdir. Eğer bütün orman köylüleri bu 
fiili işlemeye mecbur kalıyorsa ortada bir hastalık, bir nizam bozukluğu var demektir. Devletm 
bu hastalığı tedaviye gayret sarf etmesi gerekir. 

Orman köylüsü ağır para cezasına ve tazminata mahkûm edilmektedir. Hiçbir yerden geliri 
olmıyan bu vatandaşlar ormanı tahribetmek suretiyle borçlarını ödemekte bir nevi mahkeme ka-
rariyle tahribat artırılmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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Anayasamızın yürürlüğe girdiği 15 Ekim 19Gt tarihinden sonra işlenecek orman suçlan için 

umumi af kanunu çıkarmak mümkün olmadığından, tatbik sahası çok dar olan bu son affm 
tahribata sebebiyet vermeside düşünülemez. 

Teklifin 1 nci maddesi, Anayasanın yürürlüğe girdiği 15 Ekim 1961 tarihinden önce işlenen or
man suçlanndan dolayı ceza dâvalarını önlemek, 2 nci maddesi tazminat dâvalarını kaldırmak ve 
gerek hukuk ve gerek ceza mahkemeleriyle hükmedilmiş olup da tahsil edilemiyen. tazminat ve 
masrafın terkinini temin etmek amaciyle hazırlanmıştır. 3 ncü madde yürürlükten, 4 ncü mad
de de yürütmeden bahsetmektedir. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ AHMET NUSRET TUNA'NIN TEKLİFİ 

Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın terkinine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 15 Ekim 1961 tarihinden önce imlenmiş orman suçlarından dolayı takibat yapıl
maz, verilen cezalar infaz edilmez, suç mevzuu mahsul ve araçlar sahiplerine iade olunur. 

MADDE 2. — 15 Ekim 1961 tarihinden önco işlenmiş orman suçları dolayısiyle tazminat 
dâvası açılmaz, açılmış olanlar da mahkemelerce rüyet edilmiyerek sükût eder. 

Yukarıda yazılı dâvalardan dolayı mahkemelerce hükmedilmiş tazminat ve masrafın, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz tahsil edilemiyenleri borçlular lehine terkin edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürülüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili tsmail Hakkı Yılanlıoğln ve 7 arkadaşının, bazı. siyasi suçlularla basın 
suçlularının ve bunlarla ilgili olarak mahkûm ol nuş diğer suçluların cezalarının affına dair kanun 

teklifi (2/174) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bâzı «siyasi suçlularla basın suçlulannın ve b ınlarla ilgili olarak mahkûm olmuş ıdiğer suçlula-
nn affına dair hazırlamış bulunduğumuz kanun te'dif i gerekçesi ile sunulmuştur. 

Oereken işlemin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
17 . 12 . 1965 

Kastamonu Afyon K. Niğde Ordu 
/. Hakkı Yılanlıoğln M. özdağ M. Alttnsoy Ş. Pehlivanoğlu 

Muş Çanakkale Sivas Ağrı 
K. Aytaç A. Nihat Akay C. Odyakmaz A. Akdoğan 

GEREKÇE 

27 Mayıs Devriminden bu yana demokratik rejimi bütün icaplariyle teminat müesseseleriyle 
gerçekleştirmek ve yerleştirmek _ yolunda kayda dejer çabalar gösterilmiş, fakat hırs ve kötü niyet 
erbabı ve onların menfi tesirleri her türlü hürriyete, hakka ve hakikate galebe çalmış vefakârlık, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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fedakârlık ve onur duyguları yerlerini, tezvir ve tezyife, kin ve nefrete bırakmış, cemiyetin müşte
rek değer ölçüleri kaybolmuştur. 

Yukarda arzına çalıştığımız ortam içerisinde Türk siyasi tarihine 22, 23 Şubat ve 21 Mayıs 
olayları olarak . intikal eden iki silâhlı ayaklanma olmuştur. Bunlardan birincisi (Asker kişiler 
tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha önce bu olaylara esas teşkil edebile
cek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için cezakovuşturması yapılmaması hakkında kanun tasa
rısı) ile affedilmiştir. Sayın Ürgüplü Hükümetinin kımıl usuna iştirak eden dört parti ile o günün 
iktidar partisi olan C. H. P. de (Anayasayı ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkında kanun tasarısı) mn gerekçesinde «Bu tasarı ile Türkiye'de yeni ve teminatlı bir 
Anayasa çerçevesindeki sağlam temeller üzerinde kurulmuş olan demokratik rejimin geçmiş olay
ların tesirinden kabil olduğu kadar kurtularak ahenkli şekilde işlemesi ve yurtta tam bir huzurun 
sürmesi istihdaf edilmektedir.» demek suretiyle daha ileri bir görüşü benimsediklerini Türk kamu 
oyuna ilân etmişlerdir. 

Biz bu görüşe uygun olarak cemiyetin bünyesinde mevcut birtakım rahatsızlıkları gidermek 
amaciyle bu kanun teklifini hazırladık. Teklifimiz Yüce Heyetin kabul ve tasvibine mazhar olursa 
binlerce huzursuz ve üzüntülü insanları sıkıntıdan kurtaracak ve dolayısiyle cemiyetimizdeki huzur
suzluk âmillerini bertaraf etmiş olacaktır. 

Türk Milletinin içten benimsediği demokratik nizamın memleketimizde yerleşip kökleşmesi için 
uzun yıllar mücadele yapıldığı bir gerçektir. Milletin benimsediği ve gereçekleşmesini arzu ettiği 
rejimi korumak için Türk Basınının ne büyük bir emek ve gayret sarf ettiği inkârı mümkün olmıyan 
bir gerçektir. 

Her mücadele yapılırken o mücadelenin ruh ve amacına bilerek veya bilmiyerek aykırı hare
ket edenler olabilir. Ama gaye gerçekleşince bu yolda emeği geçenleri unutmamak ve mücadelenin 
felâketzedelerini elinden tutup kaldırmak, hürriyetlerinden mahrum, olanları hürriyetlerine ka
vuşturmak bir kadirşinaslık vazifesi ve borcudur, tşte bu düşünceyledir ki teklifimizin içine Basın 
suçlularını da dâhil etmek suretiyle Yüce Heyetinizin huzuruna getirdik. 

Saygı ile arz ederiz. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI YILANLKHİLL VE 7 ARKADAŞININ TEK
LİFİ 

Bâzı siyasi suçlularla basın suçlarının ve bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ce
zalarının affına dair Kanun 

MADDE 1. — 10 . İÜ . 19(i5 tarihine kadar işlenen, suçlara ait mahkûmiyet cezalarından: 
a) Türk Ceza Kanununun 14(5 ııcı maddesinin çeşitli fıkralarına göre mahkûm olanları, işbu 

şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalariyle emniyeti .umumiye nezaretinde ikamet etme cezaları affedil
miştir. 

b) Yukardaki (a) fıkrası gereğince ölüme ınahkâm edilen, fakat bu cezalarını T. B. M. M. ka
rarı ile infazı durdurulan mahkûmlar da (a) fıkrası esaslarına göre aftan faydalanırlar. 

c) 20 - 21 Mayıs olayları olarak adlandırılmış Türk Ceza Kanununun 14G ııcı maddesindeki 
bir suçun işlenmesiyle ilgili olaylardan dolayı aynı kanunun .151, 171/2 ve 230 maddeleriyle, As
kerî Ceza Kanununun 87/1 maddesine göre mahkûm olanların ve ayrıca müstakillen Askerî Ceza 
Kanununun 14.8/a maddesine göre, mahkûm olanların cezaları ve bunlara dayanılarak verilmiş olan 
fer'i ve mütemmim cezaları ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş
tir. 

MADDE 2. — L0 . 10 . 1965 tarihine kadar basın yolu ile işlenmiş suçlardan dolayı (Komünizm 
propagandası hariç) mahkûm olanların cezalan neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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MADDE 3. — Yukarıdaki maddelerde yazılı olup da bu kanunun hükümlerine göre affa tabi 

suçlara ait halen yapılmakta olan takibat durdurulur. 

MADDE 4. — Bu kamumu madde birin (c) fıkrasından faydalanarak affedilenler ile T. C. 
Kanununun 146/3 maddesine göre mahkûm edilmiş de yukarıdaki birinci madde (a) fıkrası gere
ğince affedilenler hakkında kanuni mahcuriyet halinde bulundurmaya ve hususi kanunlarında 
yazılı bir meslek ve sanatın icrasının inenine dair hükümler uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 nolu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski Kara Harb 
Okulu öğrencisinin affı hakkında kanun tasarısı (1/101) 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 11 . 5 .1965 

Bilekçe Kar. Kom. Mü. No. : 10253 
Zat ve Evrak No. : 10253 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

20 - 21 Mayıs olayları neticesinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mah
kemesince 4 sene 2 şer ay ağır hapis ve müebbeten âmme hizmetlerinden memnuiyetlerine ve 1 
sene 4 ay 20 şer gün müddetle yurdun muhtelif bölgelerinde emniyeti umumiye nezareti altın
da bulundurulmalarına ve askerî öğrencilik hukukundan da, mahrumiyet cezalarına mahkûm edil
miş bulunan ilişik kanun tasarısında isimleri yazılı 67 Harb Okulu eski öğrencilerinin dilekçe ile 
vâki af istekleri Komisyonumuz Genel Kurulunca incelenmiş ve geri kalan cezalarının affı karar
laştırılmış bulunduğundan 140 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak tanzim edilmiş bulu
şan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

R. özarda 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(Esbabı mucibe) 
T. B. M. M. 

Dilekçe Karma Komisyonu 8 . 4 . 1965 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 10 

Kara Harb Okulu eski öğrencilerinden 

1. 5105 A. Yurdakul Cengiz (Alioğlu 1942 doğumlu, Denizli Sarayköy, Balağ mahallesi 
668 hanede kayıtlı) 

2. 4781 Ertuğrul Ayyürek (Mııstafaoğlu 1942 doğumlu, Zile ilçesi, Alikadı, C/48, S/53, 
H/12 de kayıtlı) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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3. 4120 Nevzat Sezer (Bekiroğlu 1942 doğumlu, Malatya, Alaca /Koyun nahiyesi, 

109 hanede kayıtlı) 
4. 2590 Erol Noyan (Süleymanoğlu 1943 doğumlu, Elâzığ İcadiye mahallesi 19 ha

nede kay itli) 
5. 4725 Şeref Topuz (Salihoğlu 1940 doğumlu, Kelkit ilçesi, Çiftlik, 182 hanede ka

yıtlı) 
6. 4179 Ali Tüfekçi (Abdullahoğlu 1943 doğumlu, Bolu Habaklar mahallesi, 133/6 ha

nede kayıtlı) 
7. 4425 Blada Yeda , (Cavitoğlu 1943 doğumlu Kırşehir, Bekir Kadı mahallesi, H/14, 

O/l, S/15 de kayıtlı) 
8. 4016 Bircan Sevgör (A. Schamcttinoğlu 1942 doğumlu, İstanbul - Üsküdar, Çakırca 

Hasan Paşa mahallesi 8 hane de kayıtlı) 
9. 4972 Kenan Dikici (Hasanoğlu 1940 doğumlu, Bornova ilçesi 618 hanede kayıtlı) 

10. 4769 Aydın Boyacıgiller (Bayramoğlu 1943 doğumlu, Akhisar ilçesi, Reşat Bey mahallesi, 
C/52, S/60,11/358 de kayıtlı) 

11. 5074 Hasan Hüseyin Korkut (Bahtiyaroğlu 1941 doğumlu, Susurluk ilçesi, Karapürçek, 
269 hanede kayıtlı) 

12. 5066 Ayhan Karalı (Zeynioğlu 1944 doğumlu, Bayburt ilçesi, Kukunus, 3 hanede 
kayıtlı) 

13. 4014 Aydın Üç.kan (Celâloğlu 1941 doğumlu, Mersin, Mahmudiye mahallesi 30 hanede 
kayıtlı) 

14. 5060 Nusret Kozan oğlu (Halûkoğlu 1944 doğumlu, İstanbul - Beşiktaş, ilçesi, Teşvikiye 
33 hanede kayıtlı) 

15. 4622 Mehmet Bilgin (Nazifoğlu 1942 doğumlu, Lapseki ilçesi, Şcvkctiye mahallesi 
52 hanede kayıtlı) 

16. 4976 M. Kemal Ulusoy (Tahsinoğlu 1942 doğumlu, Şarkışla - Gemerek, Çepni mahallesi 
170 hanede kayıtlı) 

17. 4657 Bekir Unsal (Abbasoğlu 1942 doğumlu, Yozgat, Divane köyü C/l , S/61, H/6 da 
kayıtlı) 

18. 4904 Ahmet Erinmez (Mehmetoğlu 1942 doğumlu, Kemaliye ilçesi - Çevlik, C/3, S/131, 
H/23 - 7 de kayıtlı) 

19. 4925 Şeref Baba • (tsnıailoğlu 1943 doğumlu, Erzincan - Kemaliye, Abçağla, 83/6 
hanede kayıtlı) 

20. 4653 İsmail Kemal Kumrular (Mehmetoğlu 1942 doğumlu, Malkara ilçesi, Gazibey mahallesi 
C/2, S/17, H/51 de kayıtlı) 

21. 51.03 Saygın Akyazı (İsmail ITakkıoğlu 1940 doğumlu, Bigadiç, Fethibey mahallesi 
60 hanede kayıtlı) 

22. 5028 Aydın Koç.er (Cihatoğlu 1942 doğumlu, Kaman ilçesi, Akpunar nahiyesi, Alışar 
köyü, 40 hanede kayıtlı) 

23. 4020 Ergim Karlı (İsmailoğlu 1941 doğumlu, Edirne Hafsa ilçesi, Yeni mahalle, 
41 hanede kayıtlı) 

24. 491.5 Tayyar özen (FeA^zioğlu 1943 doğumlu, Boğazlıyan ilçesi, Kemaliye 30 hanede 
kayıtlı) 

25. 4979 Süha Okyay (Nihatoğhı 1942 doğumlu, İstanbul - Fatih, Samatya, Koca Mus
tafa Paşa 84 hanede kayıtlı) 

26. 4374 Ahmet Kıran Haliloğlu 1944 doğumlu, İstanbul Eminönü, Küçük Pazar De-
mirtaş mahallesi 4 hanede kayıtlı) 

27. 4402 Nurtekin Gürsen (Hidayetoğlu 1942 doğumlu, Kırşehir, Altı Evren H/73 ; C/8, 
S/64 te kayıtlı) 
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28,. 4973 Üstün Akkaş (Azizoğlu 1943 doğumlu, Adapazarı Değinnendere, 13 hanede 

kayıtlı) 
29. 4413 Hüseyin Tunca (Alioğlu 1942 doğumlu, Bilecik Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 

578 hanede kayıtlı) 
30. 4983 Sefer Erdem (Hasanoğlu 1942 doğumlu, Hendek ilçesi, Lutfiye, Köşk 7 ha

nede kayıtlı) 
31. 4358 Rasim Okumuş (Davutoğhı .1940 doğumlu, Ardanuç ilçesi, Tütünlü nahiyesi, 

Yaylacık köyü 4 hanede kayıtlı) 
32. 4377 Turhan Polatkonak (Kâzımoğlu 1944 doğumlu, İstanbul - Beyoğlu, Taksim, Ayaz-

paşa 4 hanede kayıtlı) 
33. 4632 Nurettin Albayrak (Zekcriyaoğlu 1945 doğumlu, Boğazlıyan ilçesi, Kuru Höyük 

köyü 58 hanede kayıtlı) 
34. 4210 önder Korkmaz (Şükrüoğlu 1942 doğumlu, Burdur Özgür mahallesi, 3 hanede 

kayıtlı) 
35. 4366 İbrahim Nebibarlas (Şükrüoğlu 1943 doğumlu, İstanbul Büyük Ada nüfusuna ka

yıtlı) 
36. 4614 Aytekin Karakuş (Sıddıkoğlu 1941 doğumlu, Tunceli Çemişgezek, Mescit, 23 ha

nede kayıtlı) 
37. 4761 Mahmut Aktuğ (Ilalitoğlu 1944 doğumlu, Tekirdağ Orta Cami mahallesi, Haeı-

isa sokak, C/3, S/81, H/34 te-kayıtlı) 
38. 4062 Süleyman Çinar (İbrahimoğlu 1942 doğumlu, Erzincan, Hamdisi 50 hanede ka

yıtlı)' 
39. 4902 Fahamettin Pasos (Mchmetoğlu 1944 doğumlu, Malkara ilçesi, Çiftlik önü C/ l 

S/65, H/170 te kayıtlı) 
40. 4118 ilkay Tanzar Kılıç (H. İbralı imoğlu 1943 doğumlu, Petürge ilçesi, 92 hanede kayıtlı) 
41. 4953 Kemal Özalp '(Mchmetoğlu 1944 doğumlu, Bolu, Göynük kazası, Arıkçayırı 

9/8 hanede kayıtlı) , - _•• 
42. 4069 Şener özüren (t. Asımoğlu 1944 doğumlu, İstanbul Yalova, Rüstem Paşa 

134 hanede kayıtlı) 
43. 4219 Mehmet Altunöz (Eyüpoğlu 1942 ^doğumlu, Çanakkale Kirazlı nahiyesi, Tükemiş 

köyü 2 hanede kayıtlı) 
44. 4966 Salim Korkmaz (H. Basrioğlu 1943 doğumlu, Vize kazası Seyit Kasım. 10 hanede 

kayıtlı) 
45. 4957 Günay Sürmeli (İbrahimoğlu 1942 doğumlu, Bafra ilçesi, Eyder, 115 hanede 

kayıtlı) 
46. 1808 Mehmet Aydın (Mevlûtoğlu 1941 doğumlu, Erciş ilçesi, Camii Kebir mahallesi 

48 hanede kayıtlı) 
47. 4929 Ayhan Kurşun (Neyiloğlu 1943 doğumlu, Balıkesir Selâhattin mahallesi 129 ha

nede kayıtlı) • 
48. 4027 Sümer Avni Savaş (Ismailoğlu 1943 doğumlu, Fatih kazası, Fener, Aşık Paşa .ma

hallesi, Çıkrıkçı sokak 27 hanede kayıtlı) 
49. 4751 Şerafettin Şeker (Reşatoğlu 1942 doğumlu, Ağrı Leylakpmar, C/19, S/108, H/65 te 

kayıtlı) 
50. 4031 Mustafa Turan (Mehmetoğlu 1941 doğumlu, Vakfı Kebir ilçesi, Beşik Düzü nahi

yesinin Türkcli köyü 116 hanede kayıtlı) 
51. 4351 Muzaffer Martbir (Yakupoğlu 1941 doğumlu, İstanbul - Beşiktaş, Deliktaş mahal

lesi 12 hanede kayıtlı) 
52. 4930 Vahit özsoy (Mustafaoğlu 1943 doğumlu, Mecitözü kazası Badan köyü 3 hanede 

kayıtlı) 
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53. 43Ö'4 Yücel' B"â$arâri 
54. 4635 İbrahim Demir 

55. 4721 Ali Osman Çakır 

56. 4726 Gülağa Karadağ 

57. 4357 Nevzat Nesim 

58. 4408 Tczcan özdemirden 

59. 4980 Yener Konuralp 

60. 4971 Mehmet Dönmez 

61. 4409 özeari öztuna 

62. 4621 Yılmaz Eroler 

63. 4328 ismail Kocabaş 

64. 4201 Erdinç Şenses 

65. 4906 Sadi Karamustafa 
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(tsmailoğlu 1944 doğumlu, Silivri, Ortaköy, 04 hanede kayıtlı) 
(Ahmetoğlu 1942 doğumlu, Söğüt ilçesi, Zayva köyü 18 hanede 
kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1943 doğumlu, Bilecik Küplü nahiyesi, Bekdemir 
köyü 90 hanede kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1940 doğumlu, Kemah ilçesi, Ervanelik nahiyesi, 
Kamerik köyü 7 hanede kayıtlı) 
(Nesîmoğlu 1943 doğumlu, Kıbrıs, Girne, Templor köyünde ka
yıtlı) 
(Hasanoğlü 1943 doğumlu, Yalvaç ilçesi, Yalancı Leblebiciler 
mahallesi 4 hanede kayıtlı) 
(Osmanoğlu 1943 doğumlu, Yalova ilçesi, Mera kuyu 686 hanede 
kayıtlı) 
(Ali Rızaoğlu 1944 doğumlu, Kınık ilçesi, Aşağı mahalle 481 hanede 
kayıtlı) 
(llyasoğlu 1943 doğumlu, Balıkesir, İzmirler mahallesi, H/720, 
C/7-61, S/19 da kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1943 doğumlu, Urla ilçesi, Yeni mahalle 160 ha
nede kayıtlı) 
(Mevlûtöğlü 1941 doğumlu, Gürün, Fettalı Ağa mahallesi 109 ha
nede kayıtlı) 
(Şükrüoğlu 1944 doğumlu, İnegöl ilçesi, Hamidiye mahallesi 
45 hanede kayıtlı) 
(Yusufoğlu 1944 doğumlu, Fatsa ilçesi, Dolaman nahiyesi, Yalı 
köy, 39 hanede kayıtlı) 

(T. C. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 NÜ. lıı Askerî Mahkemesinin 11 .9 .1963 gün 963/1 
esas, 963/1 karar sayılı hükmü Askerî Yargıtay 2 nci Ceza Dairesinin 14 . 11 . 1963 gün, 963/22G2 
esas, 963/1158 karâr sayılı ilâmı ile tasdik edilmiştir.) 
66. 5031 Ümit Altan (Şefikoğlu 1941 doğumlu, Burdur Pazar mahallesi 70 hanede 

kayıtlı) 
67. 4063 Ertuğrul Alpdoğan (Esadoğlû 1943 doğumlu, Salihli ilçesi, Mithat Paşa mahallesi 

. C/17, S/126, H/1073 te kayıtlı) 

(Bunlara ait karâr ise, 
Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 21.11.1963 gün ve 963/2262 esas, 963/102 karar gayıh 

ilâmı ile tasdik edilmiştir. 
Komisyonumuza ayrı ayrı verdikleri dilekçelerinde; 
20 - 21 Mayıs olayları ita ilgili görülüp T. C. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu As

kerî Mahkemesinde 1 459 Harb Okulu Öğrencisi1 aleyhine açılan dâva neticesinde diğer arkadaş
larının beraat ettiklerini, foendllerhıin ise T. C. Kanununun 146/3, 59, 173/3 ve As. Ceza Kanu
nunun 154/1 nci maddeleri gereğince hetieeten 4 sene 2 şer ay ağır hapis, müebbeden âmme hiz
metlerinden memnutyet, 1 sçnfe 4 ay 20 gün müddetle sürgün ve umumi emniyet nezareti altında 
bulundurulma ve talebelik hûkükunıın ziyaına mahkûm edildiklerini ve bu cezalarının Askerî 
Yârgitaycâ da onân"M-ak suretiyle kessin! eştiğini; tertemiz hiskrle vatan ve millet aşkiyle meşbu 
olarak teslim edildikleri bu tarihî çatı altında, kendilerini! memleket savunmasında yararlı, bil
gili olarak yetİştîfm%kle görfevM yetkililerin en sonunda alanlarına vatan hainliği damgası vura
rak kendilerini cemiyetten uzaklaştırmalarının, vicdanlarında büyük rahneler açarak çökerttiği 
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belirtilmekte; di'ğer arkadaşlarının beraetine esas olan mucip sebebe taban tabana zıt bir kararla 
ve aynı esbabı mucibe ile kendilerinin mahkûm edildiklerini, Yargıtay ilâmında, bir isyan hare
keti yapılacağının o gece saat 21.15 te Hükümete ihbar edildiği halde 31 Martta okul civarında 
gerekli muhafaza tedbirlerini alan yetki sahiplerinin bu defa aslî faillerin serbestçe okula sızma
larına mâni olunmaması halinin neticeye müessir olmadığının açıklandığı bildirilmektedir. 

Dilekçiler ayrıca 2 No. lu Askerî Mahkemenin ilâmında asli failler ve şeriklerinin emrine gir
dikleri kabul edilen ve o gece talebeleri aşağıya sevk ettikleri, cephane buldukları ve tevzi ettik* 
leri ve hattâ Talât Aydemir'le sarmaş dolaş kucaklaşıp el sıkıştıkları «abit olan okul nöbetçi he
yetine 3 aylık bir mahkûmiyet kararı verip, tecil etmek suretiyle vazifeleri ve istikballerini ga
ranti altına alındığı halde; onların ve büyük ihmallerin mağduru edilen kendilerine kara bir le
kenin sürülmesinin reva görüldüğünü ileri sürmekte ve adalet tevziinde bizzat Askerî Yargıtay 
ilâmında tescil edilen eşitsizlik halinin, neticede kendi durumlarında olanlara kendilerinden çok 
daha fazla suçlu olanları kendilerine yapılan infazların seyircisi haline getirdiği anlatılmakta, 
kendilerinin affedilmek suretiyle memleket için yararlı birer evlât olarak kazandırılmalarını iste
mektedirler. 

Dilekçe sahibi suçluların 20/21 Mayıs gecesi diğer okul arkadaşları ile birlikte alarm işareti ve
rilerek silâhbaşı edilip şehre sevk edildikleri, işledikleri suçtan büyük nedamet duydukları ve ceza
nın infazının devamında ferdî ve içtimai bir fayda olmadığı kanaatine varıldığından askerî tale
belik hukukunun ziyama dair olan hüküm haricolmak üzere geri kalan cezalarının hukukî netice
leriyle birlikte affına Komisyonumuzea oy birliği ile karar verilmiş ve adı geçenlere aidolup 140 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak hazırlanmış olan kanun tasarısı, cezaların infaz edil
mekte olduğu göz önünde bukındurularak öncelik ve ivedilikle ^görüşülmek üzere Millet Meclisi 
Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanvekılı Sözcü 

Aydın Milletvekili Siirt Senatörü, 
Re§at özarda Abdurrahman Kavak 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Fuat Ak 

Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm 

Muğla Milletvekili 
İlhan Tekinalp 

Sözcü 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

Ankara Milletvekili 
Nihat Berkkan 

Tabiî Senatör 
Muzaffer Yurdakuler 

Kâtip 
Hakkâri Milletvekili 

Ahmet Z ey dan 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 
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T. 0. Ankara Sılayönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 

Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — T.C . Ankara'Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinin 11.9.1963 
gün ve 963/1 esas, 963/1 karar sayılı ve Askerî Yargıtay 2 nci Ceza Dairesinin 14 . 11 . 1963 
gün ve 963/2262 esas, 963/1158 karar sayılı ve Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 21.11.1963 
gün ve 963/2262, esas 963/102 karar sayılı ilâmları ile tasdik edilmek suretiyle kesinleşen hükmü 
ile T. C. Kanununun 146/3, 59, 173/3 ve Askerî Ceza'Kanununun 154/1 nci maddeleri gereğince 
neticeten 4 sene 2 şer ay ağır hapis ve mücbbeten âmme hizmetlerinden memnuiyetlerine, 1 sene 
4 ay 20 şer gün müddetle yurdun muhtelif bölgelerinde emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmalarına ve askerî öğrencilik hukukunun ziyama mahkûm olan Kara Harb Okulu öğrenci
lerinden : 

1. 5105 A. Yurdakul Cengiz 

2. 4781 Ertuğrul Âyyürek 

3. 4120 Nevzat Sezer 

4. 2590 Erol Noyan 

5. 4725 Şeref Topuz 

6. 4179 Ali Tüfekçi 

7. 4425 Blada Yeda 

8. 4015 Bircan Sevgör 

9. 4972 Kenan Dikici 

10. 4769 Aydın Boyacıgiller 

11. 5074 Hasan Hüseyin Korkut 

12. 5066 Ayhan Karslı 

13. 4014 Aydın Üekan 

14. 5060 Nusret Kozanoğlu 

15. 4622 Mehmet Bilgin 

16. 4976 M. Kemal TJlusoy 

17. 4657 Bekir Unsal 

18. 4904 Ahmet Erinmez 

19. 4925 Şeref Baba 

(Alioğlu 1942 doğumlu, Denizli Sarayköy, Balağ mahallesi 
668 hanede kayıtlı) 
(Muştafaoğlıı 1942 doğumlu, Zile ilçesi, Alikadı, C/48, S/53, 
H/12 de kayıtlı) 
(Bekiroğlu 1942 doğumlu, Malatya, Alaca Koyun nahiyesi, 
109 hanede kayıtlı) 
(Sülcymanoğlu 1943 doğumlu, Elâzığ İcadiye mahallesi 19 ha
nede kayıtlı) 
(Salihoğlu 1940 doğumlu, Kelkit ilçesi, Çiftlik, 182 hanede ka
yıtlı) 
(Abdullahoğlu 1943 doğumlu, Bolu Habaklar mahallesi, 133/6 ha
nede kayıtlı) 
(Cavitoğlu 1943 doğumlu Kırşehir, Bekir Kadı mahallesi, H/14, 
C/l , S/15 de kayıtlı) 
(A. Sehamc'tinoğlu 1942 doğumlu, İstanbul - Üsküdar, Çakırca 
Hasan Paşa mahallesi 8 hane de kayıtlı) 
(TTasanoğlu 1940 doğumlu, Bornova ilçesi 618 hanede kayıtlı) 
(Bayramoğlu 1943 doğumlu, Akhisar ilçesi, Reşat Boy mahallesi, 
C/52, S/60, H/358 de kayıtlı) 
(Bahtiyaroğlıı 1941 doğumlu, Susurluk ilçesi, Karapürçek, 
269 hanede kayıtlı) 
(Zcynîoğlu 1944 doğumlu, Bayburt ilçesi, Kukunus, 3 hanede 
kayıtlı) 
(Cclâloğlu 1941 doğumlu, Mersin, Mahmudiye mahallesi 30 hanede 
kayıtlı) 
(Iîalûkoğlu 1944 doğumlu, İstanbul - Beşiktaş ilçesi, Teşvikiye 
33 hanede kayıtlı) 
(Nazifoğlu 1942 doğumlu, Lapseki ilçesi, Şcvketiye mahallesi 
52 hanede kayıtlı) 
(Tahsinoğlu 1942 doğumlu, Şarkışla - Gemerek, Çepni mahallesi 
170 hanede kayıtlı) 
(Abbasoğlu 1942 doğumlu, Yozgat, Divane köyü C/l , S/61, H/6 da 
kayıtlı) 
(Melun etoglu 1942 doğumlu, Kemaliye ilçesi - Çevlik, C/3, S/131, 
H / 2 3 - 7 de kayıtlı) 
(Jsmailoğlu 1943 doğumlu, Erzincan - Kemaliye, Abçağla, 83/6 
hanede kayıtlı) 
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20. 4653 İsmail Kemal Kumrular (Melımetoğlu 1942 doğumlu, Malkara ilçesi, Gazibey mahallesi 

N C/2, S/17, H/51 de kayıtlı) 
21. 5103 Saygın Akyazı (İsmail Ilakkıoğlu 1940 doğumlu, Bigadiç, Fethibey mahallesi 

60 hanede kayıtlı) 
22. 5028 Aydın Koçer (Cihatoğlu 1942 doğumlu, Kaman ilçesi, Akpunar nahiyesi, Alışar 

köyü, 40 hanede kayıtlı) 
23. 4020 Ergun Karlı (İsmailoğlu 1941 doğumlu, Edirne Hafsa ilçesi, Yeni mahalle, 

41 hanede kayıtlı) 
24. 4915 Tayyar özen (Fevzioğlu 1943 doğumlu, Boğazlıyan ilçesi, Kemaliye 30 hanede 

kayıtlı) 
25. 4979 Süha Okyay (Nihatoğlu 1942 doğumlu, istanbul - Fatih, Samatya, Kocamus-

tafapaşa 84 hanede kayıtlı) 
26. 4374 Ahmet Kıran ITaliloğlu 1944 doğumlu, istanbul Eminönü, Küçük Pazar De-

mirtaş mahallesi 4 hanede kayıtlı) 
27. 4402 Nurtekin Gürson (Hidayctoğlu 1942 doğumlu, Kırşehir, Altı Evren H/73, C/8, 

S/64 de kayıtlı) 
28. 4973 Üstün Akkaş (Azizoğlu 1943 doğumlu, Adapazarı Değirmendere, 13 hanede 

kayıtlı) 
29. 4413 Hüseyin Tunca (Alioğlu 1942 doğumlu, Bilecik Bozüyük ilçesi, Yeni mahalle, 

578 hanede kayıtlı) 
30. 4983 Sefer Erdem (Hasanoğlu 1942 doğumlu, Hendek ilçesi, Lutfiye, Köşk 7 ha

nede kayıtlı) 
31. 4358 Rasim Okumuş (Davutoğlu 1940 doğumlu, Ardanuç ilçesi, Tütünlü nahiyesi, 

Yaylacık köyü 4 hanede kayıtlı) 
32. 4377 Turhan Polatkonak (Kâzımoğlu 1944 doğumlu, istanbul - Beyoğlu, Taksim, Ayaz-

paşa 4 hanede kayıtlı) 
33. 4632 Nurettin Albayrak CZekcriyaoğlu 1945 doğumlu, Boğazlıyan ilçesi, Kuru Höyük 

köyü 58 hanede kayıtlı) 
34. 4210 önder Korkmaz (Şükrüoğlu 1912 doğumlu, Burdur Özgür mahallesi, 3 hanede 

kayıtlı) 
35. 4366 İbrahim Nebibarlas (Sükrüoğlu 1913 doğumlu, İstanbul Büyük Ada nüfusuna ka

yıtlı) 
36. 4614 Aytekin Karakuş (Sıddıkoğlu 1941 doğumlu, Tunceli Çemişgezek, Mescit, 23 ha

nede kayıtlı) 
37. 4761 Mahmut Aktuğ (Halitoğlu 1941 doğumlu, Tekirdağ Orta Cami mahallesi, Hacı-

isa sokak, C/3, S/81, H/34 te kayıtlı) 
38. 4062 Süleyman Çınar (Ibrahimoğlu 1942 doğumlu, Erzincan, Hamdisi 50 hanede ka

yıtlı) 
39. 4902 Fahamettin Pasos (Melımetoğlu 1944 doğumlu, Malkara ilçesi, Çiftlik Önü C/ l 

S/65, 11/170 do kayıtlı) 
40. 4118 İlkay Tanzar Kılıç (II. Ibrahimoğlu 1943 doğumlu, Petürge ilçesi, 92 hanede kayıtlı) 
4i. 4953 Kemal Özalp (Melımetoğlu 1944 doğumlu, Bolu, Göğnük kazası, Arıkçayırı 

9/8 hanede kayıtlı) 
42. 4069 Şener özüren (I. Asım oğlu 1944 doğumlu, İstanbul Yalova, Rüstem Paşa 

134 hanede kayıtlı) 
43. 4219 Mehmet Altunöz (Eyüpoğlu 1942 doğumlu, Çanakkale Kirazlı nahiyesi, Tükemiş 

köyü 2 hanede kayıtlı) 
44. 4966 Salim Korkmaz (H. Basrioğlu 1943 doğumlu, Vize kazası Seyit Kasım. 10 hanede 

kayıtlı) 
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45. 4957 Günay Sürmeli 

46. 1808 Mehmet Aydın 

47. 4929 Ayhan Kurşun 

48. 4027 Sümer Avni Savaş 

49. 4751 Şerafettin Şeker 

50. 4031 Mustafa Turan 

51. 4351 Muzaffer Martbir 

52. 4930 Vahit özsoy 

53. 4304 Yücel Başaran 

54. 4635 İbrahim Demir 

55. 4721 Ali Osman Çakır 

56. 4726 Gülağa Karadağ 
57. 4357 Nevzat Nesim 

58. 4408 Tezcan özdemirden 

59. 4980 Yener Konuralp 

60. 4971 Mehmet Dönmez 

61. 4409 özeaıi öztuna 

62. 4621 Yılmaz Erol er 

63. 432S İsmail Kocabaş 

64. 4201 Erdinç. Şcnses 

65. 4906 Sadi Karamustafa 
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(îbrahimoğlu 1942 doğumlu, Bafra ilçesi, Eyder, 115 hanede 
kayıtlı) 
(Mevlûtoğlu 1941 doğumlu, Erciş ilçesi, Camii Kebir mahallesi 
48 hanede kayıtlı) 
(Nayiloğlu 1943 doğumlu, Balıkesir Selâhattin mahallesi 129 ha
nede kayıtlı) 
(Ismailoğlü 1943 doğumlu, Fatih kazası, Fener, Aşık Paşa ma
hallesi, Çıkrıkçı sokak 27 hanede kayıtlı) 
(Reşatoğlu 1942 doğumlu, Ağrı Leylakpmar, C/19, S/108, H/65 te 
kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1941 doğumlu, Vakfı Kebir ilçesi, Beşik Düzü nahi
yesinin Türkilİi köyü 116 hanede kayıtlı) 
(Yakupoğlu 1941 doğumlu, İstanbul - Beşiktaş, Deliktaş mahal
lesi 12 hanede kayıtlı) 
(Mustafaoğlu 1943 doğumlu, Mecitözü kazası Badan köyü 3 hanede 
kayıtlı) 
(İsmailoğlu 1944 doğumlu, Silivri, Ortaköy, 64 hanede kayıtlı) 
(Ahmetoğlu 1942 doğumlu, Söyüt ilçesi, Zayva köyü 18 hanede 
kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1943 doğumlu, Bilecik Küplü nahiyesi, Bekdemir 
köyü 90 hanede kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1940 doğumlu, Kemah ilçesi, Ervanelik nahiyesi, 
Kamerik köyü 7 hanede kayıtlı) 
(Nesimoğlu 1943 doğumlu, Kıbrıs, Girne, Templor köyünde ka
yıtlı) 
(Hasanoğlu 1943 doğumlu, Yalvaç ilçesi, Yalancı Leblebiciler 
mahallesi 4 hanede kayıtlı) 
(Osmanoğlu 1943 doğumlu, Yalova ilçesi, Mera kuyu 686 hanede 
kayıtlı) 
(Ali Rızaoğlu 1944 doğumlu, Kınık ilçesi, Aşağı mahalle 481 hanede 
kayıtlı) 
(îlyasoğlu 1943 doğumlu, Balıkesir, İzmirler mahallesi, H/720, 
C/7-61, S/19 da kayıtlı) 
(Mehmetoğlu 1943 doğumlu, Urla ilçesi, Yeni mahalle 160 ha
nede kayıtlı) 
(Mevlûtoğlu 1941 doğumlu, Gürün, Fettalı Ağa mahallesi 109 ha
nede kayıtlı) 
(Şükrüoğlu 1944 doğumlu, İnegöl ilçesi, Hamidiye mahallesi 
45 hanede kayıtlı) 
(Yusufoğlu 1944 doğumlu, Fatsa ilçesi, Dolaman nahiyesi, Yalı 
köy, 39 hanede kayıtlı) 

(T. C. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinin 11 .9 .1963 gün 963/1 
esas, 963/1 karar sayılı hükmü Askerî Yargıtay 2 n-ci Ceza Dairesinin J 4 . l l . 1963 gün, 963/2262 
esas, 963/1158 karar sayılı ilâmı ile tasdik edilmiştir.) 
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66. 5031 Ümit Altan (Şefikoğlu 1941 doğumlu, Burdur Pazar mahallesi 70 hanede 

kayıtlı) 
67. <!%3 Ertuğrul Alpdoğan (Esadoğlu 1943 doğumlu, Salihli ilçesi, Mithat Paşa mahallesi 

C/17, S/126, H/1073 te kayıtlı) 
(Bunlara ait karar ise, 
Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 21 . 11 . 1963 gün ve 963/2262 esas, 963/102 karar sa

ydı ilâmı ile tasdik edilmiştir. 
Geri kalan cezaları (Askerî öğrencilik hukukunun ziyama dair olan hüküm mahfuz kalmak 

kaydiyle) bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî Savunma Bakanları yürütür. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi (2/207) 

11 . 1 . 1966 
Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında haaırlamış olduğum kanun teklifi ile esbabı mucibe lâ
yihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. Konunun önemine binaen aidolduğu komisyonda görüşül
mesini mütaakıp öncelik ve ivedilik karariyle Yüce Meclise şevkini arz ve istirham ederim. 

10 . 1 . 1966 
Aydın Milletvekili 

Kesat Özarda 

' ESBABI MUCİBE 
Hükümetçe âdi suçlar için bir genel af kanunu tasarısı hazırlanmakta olduğundan kanun tekli

fim siyasi suçlara hasredilmiştir. 
Memleketin geçirmiş olduğu siyasi kriz ve cereyan eden hâdiselerin tesiriyle işlenmiş olan suç

lardan dolayı mahkûm edilenlerin uzun süre cezaevlerinde tutuklanması içtimai fayda sağlamı-
yacağı kanaatindeyim. Esasen 20/21 Mayıs olaylarına iğfal suretiyle sürüklenen gençlerin ve bu 
olaylara karışanların işledikleri suçtan nedamet duydukları anlaşılmaktadır. Bunların yeni bir 
affın nimetlerinden faydalandırılmaları, cemiyete hayırlı ve verimli birer unsur olarak kazandırıl
malarını temin edecektir. Geçmişi unutup kırgınlıkları bertaraf .etmek ve istikbale elbirliği ve 
kardeşlik havası içinde hazırlanmak millî menfaatllerimiz icabıdır. Bu sebeplerle hazırlamış 
olduğum iş bu af teklimin aidolduğu komisyonda görüşülmesinden sonra öncelik ve ivedilik kararı 
ile Yüce Meclise şevkini arz ve istirham ederim. 

10 . 1 . 1966 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 

Maddelerin Esbabı Mucibesi 

Birinci Madde - madde metni açık olduğundan ayrıca izaha lüzum görmemekteyim. Uzun çe
neler memlekete hizmet etmiş, birçok harblere iştirak etmiş, askerlik meslekinin en yüksek rüt
besine ulaşmış kimselerin bir suç dolayısiyle er mertebesine düşürülerek emeklilik haklarından 
dahi mahrum edilmeleri içtimai ve beşerî adalet prensipleriyle kabili telif olmadığından bunların 
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rütbe ve müktcscbatlarmm (dolayısiyle emeklilik haklarının) iadesi, ancak bu gibilerin tekrar1 

muvazzaf Ordu hizmetine alınmamaları, bu maddenin getirdiği hükümlerdendir. Pek tabiî olarak 
bu kanundan faydalanacak olanlar hakkında Anayasalım G8 ııci maddesi hükmü mahfuz tutulmuş
tur. Böylece .kanun teklifimin .siyasi bir maksat değil, insanî bir gaye ile hazırlanmış olduğu 
an! a/almaktadır. 

İkinci ve Üçüncü maddeler : Kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğini ve hangi Bakanlık
lar tarafından yürütüleceğini belirtmektedir. 

AYDIN MİLLETVEKİLİ REŞAT ÖZ ART) ANIN TEKLİFİ 

Bizi. su? ve cezaların affı hakkında kanun 

MADDE 1. — 20/21. Mayıs 10G3 olayları ile ilgili olarak T.C. Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 ve 2 numaralı Askerî Mahkemelerince ve 27 Mayıs 19G0 ihtilâlini mütaakıp kurulmuş 
olan Yüksek Adalet Divanınca hükmedilmiş olan ceza ve tazminatlar bütün hukukî ve fer'i netice
leriyle affedil mistir. 

Subaylık rütbe ve müktcsabatmı kaldıran cezalar da bu affın şümulüne dâhildir. Ancak bu 
kanundan faydalanacak olan subay ve astsubaylar tekrar muvazzaf Ordu hizmetine ve askerî öğ
renciler de askerî okullara alınamaz. 

Yedek su!>ay olma haki ve Anayasanın G3 nci maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî Savunma Bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20/21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile, diğer bir kısım suçluların affma ve bir kısım idari işlemelerin değiştirildiğine dair 

kanun teklifi (2/223) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 20 . 1 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5919 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20/21 Mayıs olaylariyle 
ilgili suçlular ile, diğer bir kısım suçluların alıma ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teki i Fi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevlri Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20/21 Mayıs olayları suçlularının derece derece affedilerek hürriyetlerine kavuşturulmaları hak
kındaki teklif İlişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 18 . 1 . 1966 

Tabiî Üye Tabiî Üye Ta'biî Üye Tabiî Üye 
K. Kaplan 31. Ataklı S. Gür soy tr ak M. Yurdakuler 
Taibiî Üye Tabiî Üye Taibiî Üye Tabiî Üye 
E. Çelebi S. TJlay M. özgüneş E. Acuner 

Ta'biî Üye 
R. Aksoyoğlu 

GEREKÇE 

Zaıman ve şartların müsaadesi nislbetinde siyasi suçluların derece derece affı, bizzat siyasi hayatın 
bünye ve anaihiyotinden doğan bir zarurettir. Nitekim 27 Mayısla ilgili siyasi suçluların hepsi, çeşitli 
af 'müesseseleri kullanılarak hürriyetlerine kavuştu 'ulmuşlardır. Doğuşu, malıiyeti ve sebepleri, Yüce 
Meclislerin zabıtl'ariyle de toslbit, tescil ve tevsik edilmiş bulunan 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının 
suçlularının da hürriyetlerine ve haklarına' kavurmaları hakkında ise bugüne kadar kesin bir işlem 
yapılamamıştır. 

Geçen dönem Millet Meclisinin gündemine girme fine karşılık devre sonuna yetiştirilemiyen teklifin 
yerine işbu teklif hazırlanmıştır. Af müessesesinin 'kullanılmasındaki adalet düşüncesi yönünden de 
bu teklifimizin itibar göreceği inanciyle Yüce Meclislerin tasviplerine sunulmuştur. 

CUMHURİYET SENATOSU TABİÎ ÜYESÎ KADRİ KAPLAN VE 8 ARKADAŞININ TEKLİFt 

20/21 Mayıs olaylariyle ilgili suçlular ile, di ^er bir kısım suçluların affına ve bir kısım idari 
işlemlerin değiştirildiğine dair Kanun 

, MADDE 1. — 20/21 Mayıs olayları sebebiyle Türk Ceza Kanununun 146/1, 146/2, 146/3, 151, 
153, 171/2 ve 230 ncu maddeleri ile Askerî Ceza Kanununun 87/1 maddesine göre mahkûm olanla
rın ve ayrıca müstakillen Askerî Ceza Kanununun 148/A maddesine göre mahkûm olanların, işbu 
şalisi hürriyeti bağlayıcı asıl cezaiariylo, bunlara dayanılarak verilen fer'i ve mütemmim cezaları, 
ceza mahkûmiyetlerinin bütün neticelerine de şfı nil olmak üzere, affedilmiştir. Ancak, askerî öğ
rencilik hakkının ziyama dair kesinleşmiş hükümler saklıdır. Af şümulüne giren suçlar için halen de
vam etmekte olan takibat durdurulur. 

MADDE 2. — Aynı olaylarda işlenen suçlardan dolayı ölüme mahkûm edilip de, infazları Türkiye 
Büyük Millet Meclisince durdurulanlar da birinci madde hükmünden yararlanırlar. 

MADDE 3. — 22 Şubat 1962 yılı askerî disipknsizlik olayları sebebiyle, ordunun şeref ve itiba
rım'koruyamama gerekçesine dayanarak sicil voliyle emekliye sevk edilen askerî personel hakkındaki 
işbu idari ve inzibati işlem iptal edilmiştir. Bu personel hakkında ilk 'emekli tarihinden geçerli ola
rak 42 sayılı Emekli Kanununun o tarihte mer'i bulunan geçici 2 ve 3 ncü maddesine göre işlem 
yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanunun, vaktiyle yapılan emeklilik işlemleri için Danıştay yolu ile elde edi
len ve edilecek olan sonuçlara şümulü yoktur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) ~ 



- 28 -
MADDE 5. — Bu kaimin hükümlerinden' yararlanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverme işleri, 

kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 7 gün içerisinde tamamlanır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Adalet Bakanlığı yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 24 . 2 . 1966 

Esas No:1/117,2/81,2/114,2/174,1/101,2/207,2/223 
Karar No: 28 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve T. B. M. Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 26 . 1 . 1966 
tarihinde kararlaştırılan «Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı» ile 2/81 esasta kayıtlı 
geçen devrede müzakeresi yapılamadığından yeni Meclis için hükümsüz kalan ve bu defa İçtüzü
ğün 69/2 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının ta
lebiyle yenilenen, Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun 
«Vergi suç ve cezalarının affı hakkında kanun teklifi», 2/114 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm «Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın terkinine 
dair kanun teklifi», 2/174 esasta kayıtlı Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 ar
kadaşının, «Bâzı siyasi suçlularla basın suçlarının ve bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer 
suçluların, cezalarının affına dair kanun teflifi», 1/101 esasta kayıtlı geçen devrede müzakeresi ya
pılamadığından yeni Meclis için hükümsüz kalan ve bu defa İçtüzüğün 69/2 nci maddesi gereğince 
Dilekçe Karma Komisyonunun 12 . 1 . 1966 tarihînde almış olduğu karara istinaden Dilekçe 
Karma Komisyonunun talebiyle yenilenen «Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askerî 
Mahkemesinee mahkûm edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında kanun tasarısı», 
2/207 esasta kayıtlı Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm «Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun teklifi ve 2/223 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşı
nın, «20 - 21 Mayıs olaylariyle ilgili suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kısım ida
ri işlemlerin değiştirilmesine dair kanun teklifi,» birleştirilerek ve 1/117 esasta kayıtlı «Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı» esas alınmak suretiyle Komisyonumuzda Adalet, Maliye, 
Miliî Savunma ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi ve konuşmalar 4.2.1966 günlü ikinci toplantıdan itibaren ses bandı ile aynen tesbit 
olundu. 

•Komisyonumuzda Hükümet tasarısı esas alınarak birleştirilen tasarı ve tekliflerin görüşülme
sine 2.2.1966 tarihinde başlanmış ve müzakerelerin bitirildiği 12 .2 .1966 tarihi dâhil olmak üzere 
akdedilen yedi birleşimle af müessesesi hukukî sosyal, ,siyasi, iktisadi ve malî cepheleriyle en 
yeni şekilde ele alınarak mukayeseli bir tarzda incelenmiştir. 

Yapılan müzakereler sonunda tasarı gerekçesinde izah edildiği şekilde içinde bulunduğumuz or
tamda sosyal, siyasi, malî ve iktisadi bünyemiz bakımından toplumumuzda husule gelen gelişmeler 
kargısında işlenmiş bir kısım suçlara verilmiş olan ceza-larm çektirilmesinde ve bâzı suçların taki
binde sosyal bir fayda kalmadığı sonucuna varıldığından yapılan konuşmalar ve izhar edilen ge
rekçeli teklif ve temennilere uygun olarak maddeler üzerinde değişiklik yapılmak ve yeni bâzı 
maddeler ilâve edilmek suretiyle yeniden düzenlenen tasarı metni ve tasarının tümü ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 
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Değiştirilerek kabul edilen maddeler ile ilâve edilen maddeler hakkında izahat 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi, bu maddenin (B) bendinde müstakillen kelimesinden son
ra gelen (hükmedilecek) kelimesi (hükmedilmiş) şeklinde değiştirilmek suretiyle maddeye açıklık 
verilerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarıda affın şümulü dışında bırakılmış bulunan rüşvet ve irtikâp suçlariyle 
bâzı sahtecilik suçları komisyonumuzda yapılan müzakereler sonunda af tasarısının kapsamına 
alınmış ve ancak bu suçlardan hükümlü bulunanlar ile duruşmaları sonunda hüküm giyeceklerin 
cezalarının üç seneyi geçmiyecek şekilde üçte ikisinin ve para cezalarının tamamının affedilmesin
de sosyal fayda mülâhaza edilmiş ve yeniden düzenlenen bu madde tasarının ikinci maddesi ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yine yeniden tanzim edilmiş olan bu madde hükmü ile fizyolojik ve psikolojik in
kişafları tamamlanmamış bir yaş çağında bulunan ve suç tarihinde henüz 15 yaşını ikmal etmemiş 
olan küçüklerin (Orman suçları ayrık olmak üzere) işledikleri bilûmum suçların tasarının birinci 
maddesindeki esaslar dâhilinde affın kapsamına alınması kabul edilmiş ve üçüncü madde olarak 
tasarıya ilâve edilmiştir. 

Madde 4. — Hükümet tasarısının ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Hükümet tasarısının üçüncü maddesi 20 - 21 Mayıs 1960 olaylarına karışan hüküm

lülere hasredilmiş ve Komisyonumuzda madde metni yeniden düzenlenerek ölüm veya müebbet 
ağır hapse mahkûm edilmiş iken bu tasarının kanunlaşması halinde cezaları 24 sene muvakkat 
ağır hapse çevrilecek hükümlüler ile beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mah
kûm edilmiş hükümlülere, bihakkin veya meşrutan tahliye tarihinden itibaren bu mahkûmiyetle
rinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulundurmaya, memuriyete alınmamaya veya 
bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair hükümlerine, cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu fıkrası hükmünün uygulanmaması kabul edilmiş ve binnetice bu 
hükümlülerin tahliyeden sonra hayata intibak etmeleri, kendilerine ve ailelerine faydalı olmaları 
sağlanmak istenmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi yapılan bu değişiklikle beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Tasarının 4 ncü maddesi 6 ncı madde olarak ve kısmen değiştirilerek kabul edil

miştir. 
Madde 7. — Tasarının 5 nci maddesi baskı hataları düzeltilmek ve yemden tanzim edilmek 

suretiyle 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarının 6 ncı maddesi ödeme müddetlerinde değişiklik yapılmak ve gecikme zam

larının da affı kapsamına alınmak itiraz ve dâvadan vazgeçilmek şartı kaldırılmak suretiyle yeni
den düzenlenmiş ve 8 nci madde olarak değiştirilerek ittifaken kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının aftan istisnaları tadadeden 7 nci maddesi madde metninde sarahaten gö
rüldüğü şekilde bâzı suçların affın şümulü içerisine alınması ve bâzı suçların istisnalar bölümüne 
ithal edilmesi ve bâzı şartlarla bir kısım suçlar ile suçluların istisnanın istisnası olarak aftan fay
dalanmaları derpiş olunmak suretiyle 9 ncu madde olarak değiştirilerek kabul edilmiş ve ezcümle 
9 ncu maddenin (A) bendinde 1, 2, 3, numara tahtında ve (C) bendinin ilk fıkrasında bu hususla
ra açıkça işaret edilmiştir. 

Madde 10. — Komisyonumuzca düzenlenen bu yeni madde ile mükerrirlerin bâzı şartlarla aftan 
istifade etmemeleri öngörülmüş, ancak tatbikatta hatalı bir uygulamaya meydan verilmemesi için 
bu kanunun uygulanmasında aynı kanım maddesine uyan veya kanunun bir faslında bulunan suç
lar "bir cinsten sayılır denmek suretiyle bu kanunun tatbikatında aynı cins suç tâbirinden maksa
dın ne olduğu tesbit edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 8 nci maddesi maddeye taksirli suçlar hariç ibaresi eklenmek suretiyle 
değiştirilerek 11 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Tasarının 9 ncu maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 13. — Tasarının 10 ncu maddesi 13 neü madde olarak yeniden düzenlenmek suretiyle ka

bul edilmiştir. 
Madde 14. — Tasarının 11 nci maddesi resmî kayıtlara dayanılarak satınalınan taşıt araçları 

zapt ve müsadere olunamaz, zapt ve müsadere o'unmuşsa derhal sahiplerine geriverilir, geri veri
lirken kendilerinden masraf pirim vergi ve resim alınmaz fıkrası ilâve olunmak böylece Devletin 
resmî kayıtlarına istinaden mevzuu taşıt araçlarını satmalmış bulunan hüsnüniyet sahibi üçüncü 
şahısları kanun himayesine almak amaciyle değiştirilerek 14 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve 5134 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesi hükümlerine göre ecnebi bir kadınla 
evli olması veya beraber yaşaması gibi sebeplerle müstafi sayılmış olanların farklı tatbikattan kur
tarılması ve memuriyete avdet ve emeklilik gibi haklardan istifade etmeleri öngörülmüştür. 

Madde 16. — Tasarının 12 nci maddesi 10 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 13 ncü maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarının 14 ncü maddesi 18 nci madde olarak ve 15 günlük tamamlama müddeti 

20 güne çıkartılmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Tasarının yürürlük hükmünü ihtiva eden 15 nci maddesi 19 ncu madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarının yürütme hükmünü ihtiva eden 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Oenel Kurulun tasvibine ai'z edilmek üzere işbu rapor ve ekleri Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Kars Kastamonu 

/. II. Tehincl A. A. Çetin S. Keskin 

Kâtip 
Niğde 

Y. Arıba§ 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Giresun 
Kanuna bu haliyle tüm olarak 

muhalif im. Söz hakkım. 
mahfuzdur. 

İçel 
1. Celâl Bayar'ın Senatoya gire

memesi hakkındaki kayda, 
2. Ile.şnt Akşemsettinoğlu ve 

Zeki Erataman haklarındaki 
istisnai kayda muhalifim. 

C. Kılıç 

Denizli 
Kanunun tümüne muhalifim. 

SÖz hakkım mahfuzdur. 
A. ŞoJıoğlu 

Erzincan 
•S. Perincek 

Hakkâri 
Kıratlı afi'm ideyh'nd/yim. 

1-lfî. maddenin 2. ue.kildo tat
biki kanun ve adalet ani: ;/,-

şma aylandı:'. Muhalefet 
şerhi hakkı mahfuzdur. 

A. Kavalımı 

İstanbul 
Ta-arı bu haliyle umumiyet 
prensiplerine ve 27 Mayıs 
realitesine mugayir okluğu 

için tümüne muhalifim. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. §. Lâg 

Diyarbakır 
Muhalefet ş udıim eklidir. 

F. Kalfagil 

Erzincan 
Kanunun tümüne Muhalifim. 

Söz hakkım ma lif uzdur. 
A Sağır oğlu 

İçel 
Af Kanununun tümünü kabul 
ediyorum. Anc:<k diğer kanun
larda, yer almış bâzı hükümle

rin burada tekrarına lüzum 
görmüyorum. 

M. Arılan 

Kan: 
Kanunun bu haliyle tümüne 

muhali f'm. Söz hakkım mahfuz. 
O. YeiteHn 
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Kırklareli 

M. Atağını 

Sivas 
Bu haliyle tamamına muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
N. N. Ar skin 

Mank-a 
Adil esaslara uygun bulmadı

ğım tasarının tümüne, muhalifim. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Binicioğlu 

Konya 
Muhalifim. Söz hakkım saklıdır. 

Y. Koçak 

29 Ekim 1966 tarihine kadar işlenmiş bâzı suçların affına dair kanun tasarısına muhalefet serilinin 
esbabı mucibesi 

1. Tasarı affın genellik prensibini zedeleyicidir. Şöyle ki : 
Affın şümulü dışında bırakılan bâzı fikir srçlariylc diğer hafif mahiyetteki suçlar yerine af

fın şümulü içinde daha aşırı cemiyet bünyesinde ihtilâtlar yaratmaya müsait birtakım suç.larm 
tasarıya hâkim olduğu görülmektedir. 

2. Tasarı kanun tekniğine aykırıdır. Zira, T. C. Kanununun 146 nci maddesi af tasarısı kap
samına giren iki katagori teşkil eden 21 Mayıs sanıkları ile aynı madde ile mahkûm 27 Ma v s 
sanıklarının ayrı ayrı düşünüldüğü ve aynı k , r p ı maddesinin hazan kısmi, bazan umumi şekilde 
düşünülmüş olması, af tasarısının bir arka fikir eseri olduğu hakkındaki kanaatimizi kuvvetlen
dirmiştir. Biz, 27 Mayısın tasfiyesi hedefine m.-tuf bu affın, 27 Mayıs ilkelerinin zedelenmesine 
Ttarşı olan 21 Mayıs sanıklarına da aynı gcnişlil te tatbikma taraftar olduğumuzdan, kabul edilen 
şevkline muhalifim. 

3. Celâl Bayar, bugüne kadarla hareketler!' le, 27 Mayıs devriminin meşruiyetini kabul etme
miştir. Devrim sonrası teşekkül eden Anaya^' nizamını ve onun getirdiği müesseseleri t.nmmndı-
ğını af istememek, rapor almamak gibi direni"1 riyle bu inat ve inanışında sebat ettiğini göster
mektedir. 27 Mayıs devrimiyle vücut bulan bir Meclisin mevcudiyetine gölge düşürücü hareket
leriyle af istemiyen ve meşruiyetine inanmadığı bir Meclisten, onun affına dair bir kararın çıkı
şma keza bu sebeple muhalifim. 

4. Af tasarısının döviz ve kaçakçılık kısmına matuf şümulü do kâfi görmemekteyim. Zira, 
zaruretlerin doyurduğu kaçakçılık olaviarm-da" fazla lüks için kaçakçılık yapanlar tasarının şü
mulüne alınmışlardır. Bu zihniyete de karşı olduğumdan, tasarıya muhalifim. 

Keyfiyetin bilgi edinilmesini saygı ile arz elerim. 
24 . 2 . 1966 

Y. T. P. Hakkâri Milletvekili ve 
Adalet Komıs3ronn t İye s i 

A. Karalımı 

Kayseri 
A. A. Ilacîpaşaoğhı 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Şensoy 

Sivas 
Sos hakkım saklıdır. 

C. Odyakmaz 

Kayseri 
Muhalifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
C. Nayman 

Konya 
S. Aytan 

imzada bulunamadı. 

Tokat 
O. Ilacıbaloğlu 
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Muhalefet şerhi 

1 — 27 Mayıstan bu yana çıkarılan af kanunlarıyla huzursuzluklar giderilmiş olmakla yeniden 
bir affı gerektiren olay ve sebeplerin mevcudolmadığı kanısındayım. 

2 — Yassıada hükümlülerinin, Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılmamış olduğundan Ana
yasa Mahkemesine ve Büyük Millet Meclisine intikal etmiş dosya sanıklarının hürriyeti tahdide-
dici cezaları ile iktifa edilmiyerek bunların fer i ve mütemmim kısımlarını böylece mücrimiyeti, 
suçluluğu ortadan kaldırmayı öngören tasarıyla; Anayasamızın başlangıç kısmında hukuk dışı tu
tum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybettiğini kabul eylediğimiz Demokrat Parti devrini temi
ze çıkarmış, böylece 27 Mayıs devrimini ret ve inkâra gitmiş bulunuyoruz. 

3 — Genel aflarda aranılması gereken umumiyet prensibi; sırf Yassıada mahkûmlarının bütün 
suç sonuçlariyle birlikte aff edilebilmelerini temin m 20 - 21 Mayıs suçlularına ve âdi suçlara teş
mili yoluna gidilmek maksadiyle korunuyor göste-'ilmek istenmiştir. 

4 — Bugüne kadar âdi suçlarda mürettep cezaların çoğunu çekmeden aflardan istifade etme ge
leneğini, bir çeşit hak isteme derecesine getirdiğimiz bâzı ceza evlerindeki mahkûmların bu yoldaki 
istek, direnme ve isyan hareketlerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Âdi suç mahkûm ve sanıklarının mağdur ettikleri o nisbetteki vatandaşların hukukunu da aynı 
titizlikle korumak görevi ile kendimizi bağlı görmeli ve bu kabîl suçluları affetme yolunu artık ka
pamalıyız. 

5 — Acıma ve madelet temin etme his ve arzulariyle Hazineden dörtbuçuk milyon lira civarın
da kıyasıya harcanan örtülü ödenekten zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suç ve cezalarına, döviz ve 
her türlü kaçakçılık cezalarından vergi cezalarına kadar affı genişletmiş ve bugüne kadar hassasi
yetle memur ve milletvekilliğine mâni hallerden gördüğümüz suçları da artık hafife almak sure
tiyle bunların mubah addedilebileceğini kabul ve cemiyetimizi temelinden sarsma yoluna girmiş 
bulunuyoruz. 

6 — Ve dokunulmazlıklarının kaldırılması maksadiyle Büyük Millet Meclisine intikal etmiş Se
natör ve Milletvekillerinin suçlarını da affın kapsamı içine alan bu tasarı Adalet Partisinin kendi 
mensupları lehinde güvendiği oy çoğunluğu ile hükme varacak bir siyasi teşekkül olarak siyasi ta
rihimizde ilk defa kendi kendini affetme tatbikatını göreceğimiz bir yasama organı olarak daima 
gösterilecektir. 

Yukarda arz ettiğim sebeplerle tasarıya muhalifim. 
Diyarbakır Milletvekili 

Feyzi Kalfagil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 29 Ekim 1965 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

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

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olan
ların, affı kabul etmemeye hakları vardır. 
Haklarında soruşturma veya kovuşturma ya
pıldığına muttali olanlar bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay ve her 
halde 6 ay içinde bu haklarını kullandıkları 
takdirde soruşturma veya kovuşturmaya de
vam olunur. Mahkûmiyet halinde, bu hak
kın kullanılmış olması aftan istifadeye engel 
olmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hür
riyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müs-
takillen hükmedilecek para cezasına mahkûm 
olanlar veya mahkemelerden gayrı mercilerce 
haklarında para cezası tâyin edilenler (6 ncı 
madde hükmü saklı kalmak şartiyle) fer'i ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş-
lerdir. 

Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da ta
mamı affedilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNCA DEĞİŞTİRİLE
REK KABUL EDİLEN TASARI METNİ 

Bâzı suç ve cezaların affı (hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 29 Ekim 1965 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesbit eden asli maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi» geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para ce
zası ile cezalandırdığı veya müsadereyi1 ya
hut bir meslek veya sanatın yapılmamasını 
veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını 
istilzam eden fiiller hakkında takibat yapıl
maz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olan
ların, affı kabul etmemeye hakları vardır. 
Haklarında soruşturma veya kovuşturma ya
pıldığına muttali olanlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay ve 
her halde 6 ay içinde bu haklarını kullandık
ları takdirde soruşturma veya kovuşturma
ya devam olunur. Mahkûmiyet halinde, bu 
hakkın kullanılmış olması aftan istifadeye 
engel olmaz. 

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 
veya mahkemelerden gayrimercilerçe hakların
da para cezası tâyin edilenler «8 nci mad
de hükmü saklı kalmak şartiyle» fer i 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 
bağlayıcı cezalarının 5 senesi ve para cezala
rının da tamamı affedilmiştir. 

MADDE 2. — İrtikâp ve rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, 340 ve 341 nci 
maddelerinde yazılı suçlardan dolayı hükme
dilmiş veya hükmedilecek olan hürriyeti bağ
layıcı cezaların üçte ikisi ve para cezalarının 
tamamı affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapıla
cak indirme 3 seneyi geçemez. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezala
rın affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi
nin (ı) bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm 
veya müebbet ağır hapis cezalarını müstel-
zim suçlardan dolayı, muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalara mahkûm edilmiş bulunanlar, 
(aynı maddenin diğer bendlerinde gösterilen 
istisnalar saklı kalmak üzere) adı geçen 
kanunun 1 nci maddesinin (C) bendi hükmün
den faydalanırlar. Ve bu kanunun 5 nci mad
desi gereğince de, bakiye cezalarından 2 şer se
nesi indirilir. 

MADDE 3. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayların
dan dolayı, ölüm veya müebbet ağır hapis 
cezalarına mahkûm edilenlerin cezaları 24 se
ne muvakkat ağır hapse çevrilmiştir. 

Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mah
kûm edilmiş olanların cezalarından 5 er 
senesi; bu cezalar 5 seneden az ise tamamı in
dirilir. 

MADDE 4. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve (1) 

Adalet Komisyonunun kalbul ettiği metin 

MADDE 3. — 3116, 5653 ve 6831 sayılı Or
man kanunlarında yazılı suçlar ayrık olmak 
üzere, suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış 
olanlar, tarafından işlenen bilûmum suçlar hak
kında bu kanunun birinci maddesi uygulanır. 

MADDE 4. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezala
rın affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi
nin (ı) bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm 
veya müebbet ağır hapis cezalarını müstel-
zim suçlardan dolayı, muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalara mahkûm edilmiş bulunanlar, 
(Aynı maddenin diğer bendlerinde gösterilen 
istisnalar saklı kalmak üzere) adı geçen kanunun 
1 nci maddesinin (C) bendi hükmünden faydala
nırlar. Ve bu kanunun 7 nci maddesi gereğince 
de, bakiye cezalarından ikişer senesi indirilir. 

MADDE 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayların
dan dolayı; 

<a) ölüm veya müdbbet ağır hapse mah
kûm edilenlerin cezaları 24 sene muvakkat ağır 
hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyet bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların, cezalarından 5 er se
nesi affedilmiştir. 

c) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı ce
zaya mahkûm edilmiş olanlar, fer'i ve mütemmim 
cezalariyle ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydalananlar 
hakkında, bihakkın veya meşrutan tahliye tarihin
den itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî netice
si olan, kanuni mecburiyet halinde bulundurul
maya, memuriyete alınmaya veya bir meslek 
ve sanatın icrasının men'ine dair hükümlerle, ce
zaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin 9 ncu fıkrası hükmü uygulan
maz. 

1076 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü 
saklıdır. 

MADDE 6. — 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 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79) 



Hükümetin teklifi 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan ku
rulan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenler, fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza 
mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak 
üzere affedilmişlerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş 
olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmemiş olan zararlar (1567 sayılı 
Kanunla ek ve tadillerine göre hükmedilmiş 
olanlar hariç) ödettirilmez. 

Bu kanunun (7) nci maddesinin (Ç) ben
dinde gösterilen dâvalara ilişkin suçlar ha-
ricolmak üzere Yüksek Adalet Divanınca so
nuçlandırılmamış olmaları sebebiyle Ana
yasa Mahkemesine intikal etmiş dâvaların sa
nıkları ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun ge
çici 7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince, 
dosyaları Millet Meclisi Başkanlığına veril
miş bulunanlar hakkında kovuşturma yapıl
maz. 

MADDE 5. — 134 sayılı Kanunla değişen 
113 sayılı Kanun ile, 218 sayılı Kanunun 1 nci 
maddelerinin «B» ve «C» bendlerinden fiilen 
faydalananların bu cezalarından 2 şer senesi in
dirilir. 

MADDE 6. — Mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olup da bu kanunun yürürlüğe 
girdiği. tarihe kadar tahsil edilmemiş vergi ce
zalarından usulsüzlük cezalarının tamamı, 

Kusur ve kaçakçılık cezalarında, itiraz veya 
dâvadan vazgeçilmek ve vergi aslının tamamiy-
le birlikte cezanın 1/4 ü bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren ilk 3 ay içinde öden
mek kaydı ile bakiye 3/4 ü, 

İtiraz veya dâvadan vazgeçilmek ve vergi
nin aslının tamamı ile cezanın 1/3 ünün 2 nci 
3 ay içinde ödenmesi kaydiyle bakiye 2/3 ü, 

Affedilmiştir. 

M. Meclisi 
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I Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan kurulmuş olan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler fer'i 
ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetleri
nin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş
lerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş 
olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmemiş olan zararlar (1567 sayılı Kanunla 
•ek ve tadillerine göre hükmedilmiş olan para ce
zaları hariç) ödettirilmez. 

Bu fıkra hükmünden faydalananlar Cumhu
riyet Senatosuna ve siyasi partilere üye olamaya
caklardı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emekliye ayrılmış veya emeklilik hakkını kazan
mış bulunanlar Devlet memurluğuna atanamaz
lar. 

Bu kanunun 9 ncu maddesinin (Ç) bendinde 
gösterilen dâvalara ilşkin suçlar haricolmak üze
re, Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılama
mış olmaları sebebiyle Anayasa Mehkemesine ve
ya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvala
rın sanıkları ile Anaya Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun geçici 
7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyala
rı Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunan
lar hakkında kovuşturma yapılamaz. 

Cezaların infazı sırasında firar etmiş olanlar 
birinci fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

MADDE 7. — 134 sayılı Kanunla değişen 
113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci madde
lerinin (C) bendlerinden fiilen faydalananların 
bu cezalarından ikişer senesi indirilir. 

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olup da 29 Ekim 1965 tarihine 
kadar kesinleşmiş ve henüz ta'hsil edilmemiş bü
tün vergi cezalan ile gecikme zamları (mülga 
vergi kanunlarına göre kesilmiş olanlar dâhil) 
vergi aslının ödenmiş olması veya bu kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde öden
mesi halinde, affedilmiştir. 

ihtilaflı vergilerde tarafların malî veya idari 
kaza mercilerine müracaatleri veya ihtilâfı de
vam ettirmeleri, mükelleflerin aftan istifadele
rine engel olmaz. 

Ancak, ihtilâfın hallinde tamamen veya kıs-
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MADDE 7. — Aşağıda yazılı bendlerde gös
terilen suçlar; 3 ve 4 ncü madde hükümleri 
saklı kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dı
şında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133 ncü maddelerinde, 
135 nci maddenin 2 nci bendinde ve 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 nci mad
delerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171, 
172 nci maddelerinde gösterilen şekilleri, mik
tar ve kıymetçe 500 liradan fazla «500 lira ha
riç» olan zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suç
ları ve 339, 340, 341, 403, 404, 405, 406, 407, 
408, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 429 ve 430 ncu 
maddenin 1 nci fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 
441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 
506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı suçlar. 

Ancak, kaçırmanın evlenmek maksadiyle 
yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilme-
diği ve 416 nci maddenin son fıkrasının asli hü
küm olarak tatbik edildiği hallerde, bu kanu
nun 1 nci maddesi uygulanır. 

B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanunu
nun 369, 370 ve 373 ncü maddesinin 1 nci fık
rası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlarla, 
banların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde 
gösterilen şekilleri, 

C) 2 500 liraya kadar (2 500 lira dâhil) 
döviz kaçakçılığı suçları ile Türk parasının kıy
metini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 
ve bunun ek ve tadillerine ve bunlara müste
niden çıkarılan kararname ve tebliğlere aykırı 
olup da, muaddel 3 ncü maddenin (A) bendi
nin 2 nci fıkrası ile (C) bendi haricinde kalan 
ve döviz ziyamı intacetmemiş olan usul ve 
şekle muhalif fiiller ve önceden çıkarılan ka
rarname ve tebliğlere göre suç sayılıp da son
radan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre 
suç sayılmıyan fiiller ve istimal ve istihlâk 
maksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 6829 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin I, II, 
III ncü bendleri ve IV ncü bendinin 1 nci fık
rası hükmünü ve 3078 sayılı Kanunun ek ve 
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men haksız çıkan mükelleften haksız çıkılan 
vergi aslı yüzde on zamla tahsil olunur. 

I MADDE 9. — Aşağıda yazılı bendlerde gös-
I terilen suçlar; 5 ve 6 nci madde hükümleri sak

lı kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışm-
I da bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerin
de ; 135 nci maddenin 2 nci bendinde ve 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci mad
delerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 
172 nci maddelerinde gösterilen şekilleri; 
163 ncü maddenin 1 nci fıkrasında 164, 165 ve 
166 nci maddelerle, zimmet ve ihtilas suçları; 
414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 ncu madde
lerinin 1 nci fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 441, 
491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 
508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı suçlar. Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle yapıl
dığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 nci maddenin son fıkrasının asli hüküm ola
rak tatbik edildiği; 

I 2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Ka-
I nununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından do

layı hükmedilmiş veya hükmedilecek zararın ta
mamen ödendiği; 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 
493 ncü maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını 
bitirmemiş bulunanlar tarafından işlendiği; 

Hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygula-
I nır. 

B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanunu
nun 369, 370 ve 373 ncü maddesinin 1 nci fık
rası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlar ve 
bunların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gös
terilen şekillerin. 

I C) Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya 
kadar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suç-

I l an veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
I ve tebliğlere aykm fiiller veya miktarı ne olur-
I sa olsun döviz ziyamı intacetmemiş bilûmum 
I fiiller veya önceden çıkanlan kararname ve teb-
I liglere göre suç sayılıp da sonradan çıkanlan 
I kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan 
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tadillerini ihlâl eden fiiller ve cif kıymeti 2 500 
lirayı (2 500 lira dâhil) geçmiyen gümrük ka
çakçılığı suçları ve 3437 sayılı Tütün ve tütün 
inhisarı Kanununun 90 ve 91 nci maddelerine 
muhalefet suçları hariç, Kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 ve Türk parasının kıymeti
ni koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile 
bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl ey
leyen suçlar. 

Ç) Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
218 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (G) ben
dinde gösterilen şahısların Anayasa Mahkeme
sine intikal eden dâvalarına ilişkin suçlar. 

D) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 
maddeleri ile 91 ve 131 nci maddeleri ve 148 nci 
maddenin «B» bendi ve yukarıki bendlerde 
Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf sure
tiyle cezalandırılan suçlar. 

E) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı suçlardan dolayı, ölüm veya müebbet ağır 
hapis cezasına mahkûm edilmiş veya edilecek 
olanlar, 

F) 5816 sayılı Kanunda yazılı suçlar, 
G) îcra ve iflâs Kanununun 337, 338, 339, 

340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 
H) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı 

Miçlar. 
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fiiller; istimal veya istihlâk maksadiyle işlen
miş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesinin I, II, I I I ncü bendleri ve 
IV ncü bendinin 1 nci fıkrası hükmü, 3078 sa
yılı Kanunun ek ve tadillerini ihlâl eden fiil
ler, cif kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen (2 500 li
ra dâhil) gümrük kaçakçılığı ile tekel kaçak
çılığı suçları, 3437 sayılı Tütün ve Tütün inhi
sarı Kanununun 90 ve 91 nci maddelerine mu
halefet suçları hariç; Kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 ve Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bun
ların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyliyen 
fiiller. 

Ancak 6 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü 
ayrık olmak üzere 1567 sayılı Kanuna muhalefet 
suçlarından dolayı hükmedilmiş veya edilecek 
olan hürriyeti bağlayıcı cezalardan üçer senesi 
ile para cezalarının üçte biri af fedilmiştir. 

Ç) Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
218 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (G) ben
dinde gösterilen şahısların Anayasa Mahkeme
sine intikal eden dâvalarına ilişkin suçlar. 

D) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu 
maddeleriyle 91, 131 ve 132 nci maddeleri 
ve 148 nci maddenin (B) bendi ve yukarıki 
bendlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine 
atıf suretiyle cezalandırılan suçlar. 

E) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet 
ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş veya edile
cek olanlar. 

F) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren 
suçlar, 

G) icra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 
340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 

H) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı 
suçlar. 

MADDE 10. — Bu kanunun 5 ve 6 nci mad
deleri hükmü saklı kalmak şartiiyle, tekerrür 
hükümlerinin tatbikini gerektiren aynı cins
ten suçlar aftan hariç bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulamasında, aynı kanun 
maddesine uyan veya kanunun bir faslında bu
lunan suçlar bir cinsten sayılır. 
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MADDE 8. — Bu kamunun 1 nei maddesinin 
(A) bendi dışında, aftan faydalanan hükümlü
ler Kanunun yürürlüğe girdiği tarühten itibaren 
mahkûm oldukları cezanın zamanaşımı süresi 
içinde ve her halde 5 yıl zarfında, aşağı haddi 6 
aydan aşağı olmıyan hürriyeti bağlayıcı cezayı 
müştekim aynı cinsten diğer bir cürüm işledik
leri takdirde, evvelce haklarında hükmedilmiş 
bulunan öezanın infaz edilmiyen kısmı aynen çek
tirilir. 

MADDE 9. — Firar halinde olup da, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mem
leket içinde bulunanlar 3 ay ve memleket dışında 
olanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müracaat
la teslim olmadıkları takdirde bu kanunda ya
zılı af hükmünden istifade edemezler. 

MADDE 10. — Kıtasından veya görev yerin
den uzaklaşıp yahut izin süresini mazeretsiz ge
çirip de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müra
caatla teslim olmıyanlar, bu kanun hükümlerin
den istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıta
sından veya görev yerinden uzaklaşmış yahut 
izin süresini mazeretsiz geçirmiş izinsiz, bakaya, 
yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlik
ten kurtulmak için hile yapanlar, kanunun yü
rürlüğe girmesinden itilbaren yurt içinde bulu
nanlar 3 ay, yurt dışında bulunanlar 6 ay içinde 
resmî mercilerle teslim olmak şartiyle kanundan 
faydalanırlar. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri bir ce
za malhkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa 
dahi kanunen kullanılması, yapalması, taşınma
sı, bulundurulması, satılması ve memlekete so
kulması 'suç teşkil >eden veya inlıisara tabi bulu
nan eşyanın müsaderesine mâni değildir. 

Yukarıki fıkra haricinde kalan eşya, güm
rük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resim
lerinin ödenmesi halinde sahiplerine vrilir. 
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Askerî Ceza Kanununun 66 ncı maddesinde 
yazılı izin tecavüzü ve firar suçları hakkında 
1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 11. — Bu kanunun 1 nci maddesi
nin (A) bendi dışında aftan faydalanan hüküm
lüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren mahkûm oldukları cezanın zamanaşımı 
süresi içinde ve her halde 5 yıl zarfında, tak
sirli suçlar hariç aşağı haddi 6 aydan az olmı
yan hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı 
cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde, ev
velce haklarında hükmedilmiş bulunan cezanın 
infaz edilmiyen kısmı aynen çektirilir. 

MADDE 12. — Firar halinde olup da, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
memleket içinde bulunanlar 3 ay ve memleket 
dışında olanlar 6 ay zarfında resmî mercilere 
müracaatla teslim olmadıkları takdirde bu ka
nunda yazılı af hükmünden istifade edemezler. 

MADDE 13. — Kıtasından veya görev ye
rinden uzaklaşıp yahut izin süresini mazeretsiz 
geçirip de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere mü
racaatla teslim olmıyanlar, bu kanun hükümle
rinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıta
sından veya görev yerinden uzaklaşmış yahut 
izin süresini mazeretsiz geçirmiş izinsiz, baka
ya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve as
kerlikten kurtulmak için hile yapanlar, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt için
de bulunanlar 3 ay yurt dışında bulunanlar 6 ay 
içinde resmî mercilere teslim olmak şartiyle bu 
kanundan faydalanırlar. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri bir 
ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunma
sa dahi kanunen kullanılması, yapılması, taşın
ması, bulundurulması, satılması ve memlekete 
sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi bu
lunan eşyanın müsaderesine mâni değildir. 

Yukarıki fıkra haricinde kalan eşya güm
rük ve diğer Devlet ve Belediye vergi ve resim
lerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Eesmî kayıtlara dayanılarak satın alman 
taşıt araçları zapt ve müsadere olunamaz. Zapt 
ve müsadere olunmuşsa derhal sahiplerine geri-
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MADDE 12. — Bu kanun hükümlerinin tak
sirli suçlar hariç, Hâkimler ve Memurin kanun
ları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi ka
nunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve 
inzibati karar veya yapılmış veya yapılacak iş
lemlere ve subay, askerî memur ve astsubayların 
cezalarının hukukî neticelerinden olan rütbenin 
kaybedilmesi ve orduya subay, askerî memur, 
astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî nis-
betin kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. An
cak 1 nci maddenin (B) bendinden faydalanan 
alskerî ve sivil şahısların emeklilik hakları geli
verilir. 

MADDE 13. — Yargıtay ve Askerî Yargrbay-
ea incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının orta
dan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usu
lünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş olan 
şaıhsi hak dâvalarına ait kararlaır üzerinde Tem
yiz incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli 
Hukuk Dairesine gönderilir. Şahsi hakka ait 
ma'hkûmiyet kar*arı Hukuk Dairesinde bozulduğu 
takdirde, dosya görevli ve yetkili Hukuk Mahke
mesine yollanır ve o mahkemece Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu gereğince dâva karara 
bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak 
harçlar, hukuk ilâmlarmdaki harçların aynıdır. 
Mahallî mahkemeler peşin ilâm haremi tamam
lattıktan sonra'dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına ait olarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenmesi, 
ce:<a kararlarının temyizindeki şartlara göre isten-
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verilir. Geriverilirken kendilerinden masraf, 
prim, vergi ve resim alınmaz. 

MADDE 15. — 5434 sayılı" Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
84 ncü maddesi hükümlerine göre müstafi sayıl
mış olup da bu kanunun yayımı tarihine kadar 
yabancı kadınla evlilik veya beraber yaşama 
münasebeti sona ermiş bulunanlar hakkında bu 
madde ile evvelce uygulanmış bulunan hüküm
ler, bütün hukukî neticeleriyle affedilmiş tir. 

1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü 
saklıdır. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin tak
sirli suçlar hariç, Hâkimler ve memurin kanun
ları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi ka
nunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve 
inzibati karar veya yapılmış veya yapılacak iş
lemlere ve subay, askerî memur ve astsubayla
rın cezalarının hukukî neticelerinden olan rüt
benin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî me
mur, astsubay olarak kabul olunmamak ve as
kerî nisbetin kesilmesi işlemlerine şümulü yok
tur. Ancak 1 nci maddenin (B) bendinden fay
dalanan askerî ve sivil şahısların emeklilik hak
ları geriverilir. 

MADDE 17. — Yargıtay ve Askerî Yargı-
tayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, 
usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş 
olan şahsi hak dâvalarına ait kararlar üzerinde 
Temyiz incelenmesi yapılmak üzere, dosya gö
revli hukuk dairesine gönderilir. Şahsi hakka 
ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesinde bo
zulduğu takdirde, dosya görevli ve yetkili hu
kuk mahkemesine yollanır ve o mahkemece 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince 
dâva karara bağlanır. 

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

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına aidolarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenme
si, ceza kararlarının Temyizindeki şartlara gö-
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diği takdirde, dosya yukardaki fıkra gereğince 
işleme tabi tutulur. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıveril
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren 15 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. B>akanı 
N. Kürşad 

1966 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Ba-kanı 

K. Ocuk 
Adalet Bakanı 

H. Dinver 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağ d aş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Balkanı 
/. Deriner 

imar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
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re istendiği takdirde, dosya yukarıdaki fıkra 
gereğince işleme tabi tutulur. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıve
rilme işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütül1. 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 
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