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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; geçen tutanak 
hakkında söz alarak, içişlerimize karşı tertip
lenen plânlı müdahaleler ve iştirakçileri konu
sunda kendisine cevap veren Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun konuşmalarını cevapladı. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Devlet Ba
kanı Eefet Sezgin'in, geçen oturumda içişleri
mize karşı tertiplenen plânlı müdahaleler ve iş
tirakçileri konusunda kendisine cevap teşkil 
eden hususlara cevap vererek, iddiasını ispat 
sadedinde, raporun tahlilinden edindiği intiba
ları açıkladı. 

İzmir Üyesi İzzet Birand; üyelerin Senato 
kürsüsünde, hislerine ve hâdiselerin heyecanı
na kapılmadan, konuşmanın usul ve âdabına 
riayet etmekle neticeler alınabileceğini ifade etti. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Türkiye -
Avrupa Ekonomik topluluğu Karma Parlâmen
to Komisyonunun yurdumuzda yapacağı top
lantı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Tunceli Üyesi Arslan Bora; seçim bölgesin
de polis karakolunda bir vatandaşa uygulanan 
dayak olayına temasla, bunların önlenmesi yo
lunda Hükümetçe tedbir alınması gerektiğini 
'bildirdi. 

Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan; güneş 
çarpması yüzünden inşaattan düşüp ölen bir 
işçinin durumunun göz önünde bulundurularak, 
mevzuattaki boşlukların doldurulmasını istedi. 

Cumhuriyet Senatosu Istanibul Üyesi Erdo
ğan Adalı'ya izin verilmesi hakkında Başkanlık 
tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Bulgaristan Parlâmento Başkanı tarafından 
Bulgaristan'ı ziyarete davet olunan Parlâmen
to Heyetine dâhil olacak Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Romanya Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete davet edilmesi hakkın
daki Başkanlık tezkeresi okundu, tasvibolundu. 

Ankara Üniversitesinde Eğitim Fakültesi 
kurulması ile ilgili kanun tasarısının, teşkil olu
nacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in önergesi 
okundu, teklif reddedildi. 

Yoklama yapıldı ve salonda salt çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldı. 

28 Temmuz 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,45 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekiili 

Kadri Kaplan 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

YAZILI SORU 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Narman kazasında açıl
ması düşünülen Ziraat Okuluna dair yazılı soru 

önergesi, 
(7/285) 

Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — GELEN KÂĞIT 

TASARI 
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın

daki kanun tasarsının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 

ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; 
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — ibrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Nteamettin özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

• . . 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 93 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Gündem dışı iki sayın senatör 
söz istemişlerdir. Ayrı ayrı 'okutup gerekirse 
»kendilerine söz vereceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
28 . 7 . 1966 Perşembe günü, bugün, pet

rol mevzuunda gündem dışı konuşımaJk istiyo
rum. Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz 
ederdim. 

Giresun 
İhsan To<paloğlu 

'BAŞKAN — Sayın Topaloğlu,' zatıâliniz 
gündem dışı petrol mevzuunda bir görüşme is
temişsiniz. Fakat, bu mevzuun mahiyeti hak
kında bir izahınız olmamıştır bu yazıda. Lüt
feder misiniz ? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Son 
günlerde bâzı olaylar cereyan etmiştir. Malû
mat arz edeceğim. 

BAŞKAN — Anlıyalmadım efendim. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Petrol 

konusunda son günlerde bâzı 'olaylar cereyan 
(etmiştir, bunlar hakkında malûmat arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Takdir edersiniz ki, bugün bir 
•tasarının müzakeresine başlıyacağız. Belki de 
bu müzaikere yine Heyeti Umumiyenin tasvibi
ne arz edilmek suretiyle sürekli ıolarak da de
vam edebilecek. Acaba konuşmanız Senatoyu 
şu anda işgal eder mahiyette midir, kısa mı ola
cak yoksa geniş mi olacak? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — On da-
'kika efendim, (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, beş dakikaya 
sığdırır mısınız? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sığmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Beş dakikaya sığdırmanızı ri
ca edeceğim. Eğer bu hakikaten uzıyacaksa 
zatıâlinizin takdirine bırakıyorum. Balkın He
yeti Umumiye pek taraftar gözükmüyor. (Sağ
dan gürültüler) 

Sayın İhsan Topaloğlu'ndan ricada bulun
dum, beş dakikaya sığdıramam diyorlar. Ben 
de kendilerine bugünkü durumu takdir etmele
rini rica ettim. 

Bu sebeple kendilerine söz vermiyeceğim. 
Ama direniyorlarsa... 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ben fe
ragat ediyorum, kanundan sonra görüşmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 

1. — Antalya Üyesi Mehynet Pırıltı'nın; Ta
pulama Kanununun yayımı münasebetiyle Baş
bakanın gazetelerde çıkan, Hazine arazilerinin 
icarcılarına dağıtılacağı, şeklindeki beyanatına 
temasla, bu beyanın doğuracağı sonuçları ile 
Özel Öğretim Kanununun yapılmasını emrettiği 
tüzüklerin yürürlüğe konması sebebiyle özel 
öğretim kurumları ve öğrencilerinin müşkül du
ruma düştüklerini belirten demeci. 

BAŞKAN — Efendim, diğer bir senatör ar
kadaşımızın da yine bir gündem dışı konuşma 
isteği var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Özü : Gündem dışı söz istediğime müteda

irdir. 
Konu : 1. Sayın Başvekilin 21 . 7 . 1966 

tarihli gazetelerde münteşir, Hazineye ait 5 
milyon dönüm toprak dağıtılacaktır. Biliyorsu-
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nuz, Tapulama Kanunu çıktı. Yolundaki beya
nının umumi efkârda yanlış anlama alınarak 
Hazine .arazisinin yağmasına yol açabileceğin
den tavzihi talebine mütedairdir. 

2. G2'5 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka
nunu ile alâkalı tüzüğün halen hazırlanamama-
sı sebebiyle Hükümete temenni de bulunaca
ğını. Müsaade isteği ile saygılar. 

Antalya! 
Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı diğer arkadaşı
mıza söz verememiştim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkanım, ben beş dakikaya sığdıracağım. Ko
nunun da ehemmiyeti var. Hazineye ait arazi
lerin tecavüzü mevzuubahistir. Bu bakımdan 
beş dakikaya da sığdırıp arzımalûmat edece
ğim. Beş dakikaya sığdıracağım. (Gürültüler) 

Sayın Başkanım, bugünkü konuşulacak Af 
Kanunu kadar ehemmiyetli bir mevzudur. Ni
hayet Hazine menfaati bahis mevzuudur ve bu 
da şahısların menfaatinden daha mühim bir 
mevzudur. Bunun için ben Heyeti Umumiye-
den söz verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu takdir bana aittir. Buyu
run efendim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, evvelâ Sayın 
Başkana teşekkür ederim, bana söz vermek 
lûtfunda bulundular. Ben böyle bir fevkalâde 
toplantıda bu gündemin ehemmiyeti dolayı-
siyie Sayın Hükümetin üyelerinin teşrif ede
ceği mülâhazası ile bunda direndim ve isabet
li olduğu kanısındayım. Çünkü, 21. 7. 1.966 
tarihinde münteşir Son Havadis, Tercüman ve 
Cumhuriyet gazetelerinde Sayın Başbakanın be
yanatı Anadoluda yanlış tefsirlere yol açmış
tır. Başibakan aynen şöyle başlıyor: 

«Bilmiyorsunuz, Tapulama Kanunu çıkmış
tır. Tapulama Kanunu çıkmış bulunduğuna gö-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türk - Avusturya Parlâmentolar ar ası 
dostluk grupu kurulması için evvelce Adana Mil
letvekili Kasım gülek ve Elâzığ Milletvekili Ömer 
Eken tarafından ayrı ayrı kurulup sonradan 
birleştirilen teşebbüsün esas alınmasına dair Müş-

' re, Hazineye ait arazileri icar etmiş olanlara 
muayyen kıstaslar ve ölçüleer içinde dağıtıla
caktır» deniyor. Bu, Taopulama Kanunu yük-

J sek huzurlarınızda müzakere edildiği zaman 
; da uzun uzun münakaşalar yapılmıştır. Bu ka-
i nun asla bir toprak tevzii kanunu değildir. Ni

hayet müesses durumu tescil eden bir kanundur. 
Bu kanun hiçbir zaman topraksız köylüye toprak 
veren bir kanun değildir. 4753 sayılı Kanun 
dâhi, icar etmiş olanlara ki, toprak tevziine 

I müsaittir, maddesini biz görmemekteyiz. An
cak toprağa muhtaç köylüye toprak verileceği-

I ne göre, 4753 sayılı Kanun ile ki, Tapulama 
Kanunu ile suretikatiyede hiç 'bir alâkası 

I yoktur, toprak tevziinin, şu halde bugün, bir
çok vatandaş Hazineye ait araziyi fuzulen iş
gal etmek suretiyle icar etmeye yeltenmekte ve 
böylelikle toprağa muhtaç köylü, ileride tatbiki 
düşünülen, hattâ bugünlerde Bakanlar Kuru
lunda bulunan 4753 sayılı Kanunun tatbiki ma-
selesi, bilâhara tatbiki imkânsız hale gelece
ğinden, toprak ısahibi olamıyacaktır. Hüküme
tin bu hususta açıklama yapması istirhamında 
bühınuvorum. 

I İkinci olarak; özel öğretim Kurumları Kanu
nunun, 625 savdı Kanunun yürürlüğe girişi ta-
T'i'hi 18. 12. 1965 dir Yine Kanunun geçici mad
decine göre. altı av içinde, bununla alâkalı tü
zükler ve yönetmelikler 'hazırlanır, demiştir ki, 
'bu tü^iipn'in hazılanma nihai müddeti 18. 6. 1966 
dır. Bugün 41 gün geçtiği halde, bununla al'âkalı 

I ow,îr.} maddenin âmir bulunduğu yönetmelik ve 
'tüzükler hazırlanmıştır. Bundan dolayı muade-

I let vapılarnıvor, eskiden mevcut özel okullarda 
oknvan talebelerin durumu Haziran devresinde 

I e'ok müşkül olrrmstur. önümüzde de Evlül dörıe-
I mi vardır, muadelet olamama vüzünden nerişan 

tniob^leT1 di^er okullarda imtahan vermek duru
muna düşmektedirler. Bu tüzüğün biran <evvel 
hazılanma sı nı Mi1!! Eğitim Bakanlığı ve Ba
banlar Kurulundan istirham ederim, saygılarım-

1 la. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I terek Başkanlık Divanı kararının tasvibi hakkınr 

daki Başkanlık tezkeresi 
BAŞKAN — Gündem dışı Başkanlığın bir 

sunuşu vardır, okutarak tasviplerinize arz edece
ğim. 
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Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanlık Divanının 'müştereken almış oldukları 25 
Temmuz 1066 gün ve 40 sayılı Karar ilişik ola
rak sunulmuştur. Tasviplerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Müşterek Başkanlık Divanı kararı 
Sayı : 40 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanlarının 26 . 7 . 1966 tarihli müş
terek toplantısında: 

Türk - Avusturya Parlâmentolararası Dost

luk Grupu kurulmasiyle ilgili muhtelif teşek
küllerden, tariben daha mukaddem bir teşeb
büs olmaları itibariyle, Adana Milletvekili Sa
yın Kasım Gül ek ve Elâzığ Milletvekili Sayın 
Önıer Eken tarafından ayrı ayrı yapılıp, bilâ-
hara bire ifrağ edilmiş olan teşebbüsün esas 
alınarak, böyle bir grupun 'kurulmasının uygun 
olacağı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı 
mütalâasının Genel kurulların tasvibine sunul
ması karar altına alınmıştır. 

BAŞKAN — Müşterek Divanın almış oldu
ğu kararı tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

2. — Devlet Bakanı Cihat Bilgehan; Antalya 
Üyesi Mehmet Pırıltı'nın bahis konusu ettiği 
Başbakanın beyanlarını tavzih ve endişe edile
cek bir halin bulunmadığını açıklıyan demeci. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Sa
yın Mehmet Pırıltı'nın gündem dışı konuşma
sına ıkısaca cevap vermek için Hükümet adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Belıkesir Milletvekili) — Sayın senatörler, de
ğerli arkadaşlarımız Sayın Mehmet Pırıltı Sa

yın Başbakanın 21 . 7 . 1966 tarhili gazete
lerde çıkan beyanatlarına değindiler. Elbette 
Tapulama Kanunu çiftçinin topraklandırılması 
ile ilgili bir kanun değildir. Bundan murat, Ta
pulama Kanununun tatbikatı sırasında Hazine
ye ait arazilerin teshirinden ibarettir. Diğer 
taraftan, halen kiracı durumunda bulunanların 
toprak sahibi olması, bizatihi hâlen kiracı sı
fatı ile bulunanlara böyle bir toprak hakkının 
verileceği mânasında değil, ama kira ile Hazine 
arazisini bugün kullanmakta olan insanların top
rak sahibi yapılması kastını ortaya koymaktadır. 
Bu şekilde tavzih ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bâzı suç. ve cezaların affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; 
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) 
(D 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Sa-
inı Sarıgöllü'nün bir önergesi vardır. Bunu 
okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

(1) 816 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 816 

sıra sayılı kanun tasarısı tab edilip sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, bütün 
işlere takdimcn öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarı-göllü 

BAŞKAN — Efendim, bu 816 sıra sayılı ta
sarının gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bu tasarının gündemdeki bulunan madde
lere taJkdimen 'müzakeresi istenmektedir. Ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini kaJbul edenler... Ka-
'bul etmiyeler... Kalbul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

iSa'ym Başkanlığa 
Af Kanunu çıkıncaya kaidar müzakereya 

aralıksız devam edilmesini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Bifat Öztürkçine 

FERÎD MELEN (Van) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, tasarının önemi meydandadır. Sena
tomuzun bu tasarı üzerinde büyük bir dik
katle durması lüzumu yine meydandadır. Ta
sarı henüz dağıtılmıştır. Müzakereye başla
dığımız bu tasarı üzerinde birçok arkadaş
lar tetkik imkânını dahi bulamamışlardır. 
Bu durumda tasarının süratle geçmesinde 
hiçbir fayda olmadığı gibi büyük mahzur
lar da vardır, izin verin, müsaade edin bu 
tasarıyı enine boyuna tetkik edelim, merak 
buyurmayın 4 - 5 günden fazla sürmez ve o 
vakte kadar da kıyamet kopmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarının aralık
sız müzakeresini istiyen önergeyi tekrar oku
tarak oylarınıza arz edeceğim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Aralıksız müzakereden maksat nedir, gece 
sabahlara kadar devam mı edilecektir? 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, izah eder 
misiniz î 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (îstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Senatonun Bütçe müazekerelerinde bazan 
sabahlara kadar çalıştığı varittir. Aralıksız
dan kastım, fasıla vermeden gerekirse sabaha 
kadar bu tasarının müzakeresinin devamı
dır. (Kaç gün sesleri.) İki gün de, üç gün
de devam etse aralıksız devam edebiliriz. 
Yüce Senato buna sıhhat yönünden kaadir-
dir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Usul hakkında. 

ZtHNÎ BETÎL (Tokat) — Üç gün de sürse, 
beş gün de sürse aralıksız dediğine göre bu 
önergeyi bu anlamda oya koyamazsınız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
ANAYASA VE ADALET KOMÎSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) —• Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri, kanunun müzakeresi 
hakkında vermiş olduğumuz önerge kanu
nun öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine 
dairdir. Bu da oylarınıza iktiran etmiştir. 
Fakat aralıksız devam önergesinin Umumi 
Heyete arz zamanı gelmemiştir. Müzakereler 
başlar, mümkündür ki, bitebilir, müzakereler 
başlar bitmiyebilir. Binaenaleyh Sayın Baş
kandan istirham edeceğim, bu önergenin oy
lanması, ancak oturumun sonuna doğru dü
şünülecek bir husustur. Lütfedip nazarı iti
bara alırlarsa hem kanunun müzakeresi bi
ran evevl başlamış olur ve hem. de bilâhara 
yine gerekli karar alınır. 

Saygılarımla, (Geri alsın önergesini, ses
leri.) 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
nuz efendim ? 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (îstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımız 
önergesini geri almıştır. Tasarının gerekçesi
nin okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Gerekçenin okunmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. Gerekçe okun-
mıyacaktır. 

Tasarının heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen sayın senatörlerin isimlerini bildiren bir 
liste önümüzdedir. Evvelemirde bu listede grup
ları adına söz istiyen sayın senatörlere sıra ile 
söz vereceğim. 

Grupları adına söz istiyen sayın senatörle
rin islimlerimi okuyorum : 

Sayın Şükran Özkaya (Millî Birlik Grupu 
Sözcüsü), 

Sayın Âmil Artus (Kontenjan Grupu Söz
cüsü), 
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Sayın Ekrem Özden (C. H. P. Grupu Söz
cüsü), 

Sayın Şeref Kayalar (Adalet Partisi Grupu 
Sözcüsü) 

Şahısları adına söz istiyen sayın senatörlerin 
isimlerini okuyorum : 

Sayın Mansur Ulusoy, Sayın Hüsnü Dikeç-
ligil, Sayın Alâattin Çetin, Sayın Suphi Kara
man, Sayın Mehmet Özgüneş, Sayın Ahmet Yıl
dız, Sayın Osman Koksal, Sayın Ali Rıza Ulus-
man, Sayın Sadi Koçaş, Sayın Hikmet İsmen, 
Sayın Hasan Kangal, Sayın Rifat Öztürkçine, 
Sayın Sıtkı Ulay, Sayın Enver Kök, Sayın Sa
dık Arftulkmaç, Sayın Ömer Lûtfi B'ozcalı, Sayın 
Fehmi Alparslan, Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu, 
Sayın Kudret Bayhan, 

Sayın arkadaşlar, şahısları adına söz istiyen 
sayın senatörlerin adedi 6 yi geçmiştir. Buna 
göre Başkanlığın kendisine mahsus bir tasarru
fu vardır. Bu bakımdan kimlerin tasarının le
hinde, kimlerin aleyhinde ve kimlerin üzerin
de konuşacaklarını şimdi söz almış bulunan ar
kadaşların isimlerini teker teker okuyup sora
cağım ve buraya işaret edeceğim. 

Sayın Mansur Ulusoy? 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Alâattin Çetin? 
ALÂATTİN ÇETİN (Çorum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız ? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Osman Koksal? 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Ben grup namına söz istemiştim. Grup 
namına aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Ulusman? 
ALİ RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş? 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen? 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal? 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Lehin-

de. 
BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay? 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök? 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç ? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı? 
ÖMER LÛTFİ BOZOALI (İzmir) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Fehmi Alparslan? 
FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu? 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Üze

rinde. 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bayhan? û 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Suphi Batur?. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — İçtüzüğe göre 

adedler tamam oldu. Söylediğinizi suallerin ha
ricinde görüyorum. Binaenaleyh istediğim gibi 
konuşurum. 

BAŞKAN — Efendim şimdi söz sırası Sayın 
Şükran Özkaya'dadır. Buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MEH
MET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Hükümetin hazırlamış olduğu «Bâzı suç 
ve cezaların affı» hakkındaki kanun tasarı
sının Senato Komisyonunda aldığı şekil ile 
ilgili görüşlerimizi, hukuk vicdan ve Tür
kiye gerçekleri yönünden, açıkladığımız şu 
an, yasama görevini yerine getirmek, için 
huzurunuzda bulunmaktayız. 

Cumhuriyet Senatosunun gündeminde bu
lunan ve bugün üzerinde müzakereye başla
dığımız kanun tasarısının taşıdığı isim «Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkında kanundur.» 
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Kanun tasarısına iliştirilen bu başlık ve 
isimden sonra, tasarının kapsamına giren mad
deler incelendiğinde ve Hükümet tasarısı ile 
kıyaslandığında, Hükümetin bu tasarıya «Yas
sıada sanıkları hakkında genel af ile bu 
mahkûmların mahkûmiyet • sadakası olarak 
bâzı suçların cezalarını hafifleten özel af» 
ismini vermesi; hukuk, mantık ve ilmine 
olduğu kadar, millî menfaat ve millî irade 
anlayışlarına da asgari bir sadakatin medeni 
örneği olurdu, kanısındayız. 

Değerli senatörlerin de bildikleri gibi, 
aflar, genel ve özel olmak üzere 2 şekilde 
mütalâa edilmektedir. 

Genel af, Devletin ceza vermek hakkı
nı kullanmaktan vazgeçmesi demek oldu
ğundan, hem âmme dâvasını hem de cezayı 
düşüren bir sebebolm aktadır. 

özel af ise, yalnız cezavı düşüren veva 
deriştiren, yahut hafifleten bir bağış olarak 
kabul edilmektedir. 

Gerek özel, gerek genel aflar, çeşitli ül
kelerde, zaman zaman tarihî akış içinde, 
yetkili organlar tarafından, âmme dâvasını 
ve cezayı düşüren sebepler olarak işletilmiştir. 

Affın genel anlamının bu özetinden sonra, 
af kanun tasarısını usul ve esas yönünden 
olmak üzere, iki önemli noktada toplıyarak 
eleştirmeye çalışacağız. 

Meseleyi usul yönünden incelediğimizde. 
Hükümetin kanun tasarısında bulunan maddele
rin hedef tuttuğu suçlar, bugün mahkûm ve tu
tukluların tümünü aynı derecede etkilemiş 
olsa idi, konuşmamızın başka bir akış yönü ola
bilirdi. 

Senato ilgili komisyonunda değişen, Hü 
kümet tasarısında ifade olunan hükümler bü
tün mahkûmları aynı derecede ve eşit kıs
tasla etkilemedikleri için, Hükümet tasarısı
nın hedef tuttuğu her maddeden anlaşılan 
ve âdeta gizli gerekçesi olan Yassıada mah
kûmları ve bunlar hakkında af sürelerine kı
saca değinmek isteriz. Ve bu suretle komis
yonda çıkarılan bir madde ile kanunun al
dığı bu şeklin isabet derecesini ortaya koy
mak isteriz. 

1. Birinci Cumhuriyetin yıkılmasının so
rumluları olan ve Türkiye'de titreşimleri bu
güne kadar devam eden sosyal deprem ge
çirten Yassıada mahkûmları zaman zaman 
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çeşitli şekillerde aftan istifade ettirilmişlerdir. 
M. B. K. zamanında bir kısım idam hü

kümlülerinin durdurulması, İnönü Hükümet
leri sırasında çıkarılan ve fiildeki suçluluğa 
dokunmıyan hüküm cezasını düşüren aflar 
ile Cumhurbaşkanları tarafından çıkarılan 
aflardan, bu mahkûmlar çok kısa süre
lerle, istifade imkânlarına kavuşmuşlardır. 

Faillerinin, 1 nci Cumhuriyetin ve Ata-
tükrk'çülüğün temel ilkelerini. kemirme ve 
yitirme çabasına rağmen Mayıs ayını kanlı 
bir Mayıs olmaktan uzak tutan insanlar ola
rak, 5 senede 4 defa aynı konuda af getir
menin ve Türkiye ortamını daima cereyan 
geçer bir' niteliğe atmanın basiretsiz bir gö
rüş ve davranış olduğunu açıkça söylemekte 
fayda görüyoruz. 

Dünvanın hiçbir ülkesinde rejim aley
hinde işlenen suçlar için, soyal fayda ve ben
zeri gerekçeleri ile yılda bir defa af çıkar
tılmak yoluna gidildiği ve af konusunun 
bütün millî dâvaların mihrakını teşkil eden 
müstacel bir mesele olarak ele alındığı 
iddia edilemez. 

Ancak, bir düşünce ve inanç akımına karşıt, 
düşünce ve inançların galip geldiği ülkelerde 
bu afların daha kısa süreler ile uygulanması 
imkân dahilindedir. 

Uzak tarihlere gitmeye lüzum olmaksı
zın, geride bıraktığımız ayların, Surive, Cana, 
Uganda gibi ülke topraklarında siyasi hava 
değişimini sağlıyan örnekleri karşıt bir 
örgütlenmede ki, başarının getirdiği tasarı-
sız siyasi af kanunlarını uygulama şekille
ridir. 

Af süresini kısaltma sebep ve gerekçekle-
rini böylece ortaya koyduktan sonra, siyasi 
ndebiyatımıza bir deyim olarak geçen ve ön
celeri şiddetle reddedildiği halde, secim son
rası A. P. tarafından benimsendiği h'-dk ara
sında şayi olan «Sessiz - Hukukî ihtilâl» fik
rinin Hükümet tasarısında tezahür etme yo
lundaki zihinlerde cevabını bulamıyan bir 
sualin, açıklamasını istemekte mazur sayı
lırız. 

Af süresi konusunda, yabancı ülkelerin 
Örnekleri yanında, kendi siyasi ve hukuk ta
rihimizin derinliğinde hâlâ canlı birer hâ
tıra gibi duran örnekleri de bulunmaktadır. 
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1923 yılında, cereyan eden olayların, ta
rihte 150 likler namı ile anılan sanıkları 
için, ancak 15 yıl süre ile af kanunu çıka
rılabilmiş olup, memuriyete girmeleri ise, 20 
yıllık bir devre sonunda gerçekleşme zemini 
bulmuştur. 

Bütün bu izahatımız, kısa süreli af zorla
malarının, cemiyetin tarihî ve sosyal akışm-
daki, etkilerini belirtmek ve bu akışları zor-
lıyan küçük çaplı politikacıların yaratacak
ları suni âfetleri göz önüne sermektir. 

Zira, tabiatın akar sularından istifadeyi sağ
lamak, gibi sosyal ve tarihî olaylara da baraj 
kurmak suretiyle faydalanmak tarihin hiçbir 
devrinde ve idaresinde başarı ile sonuçlanma
mıştır. 

Bütün bu izahatımız, Senato Komisyonunda 
değişen kanun tasarısının isabetli bir görüşle 
yeni bir yön kazanmış olmasındaki hukukî ve 
siyasi mesnetlerin haklılığına değinmek içindir. 

2. Kanun tasarısının, usulî yönden diğer 
bir noktasına da önemle değinmek'isteriz. 

Seçim öncesi, bir siyasi partinin çeşitli slo
ganları içerisinde bir af kanunundan bahset
mesi ve bunu va'detmesi her halde suç teşkil 
eden istikbale muzaf fiilleri kapsamına alamaz. 

Zira, bu halde o parti ceza kanunlarını be
lirsiz sürelerle uygulama alanından kaldıran ve 
hukuk devleti prensibine meydan okuyan suç 
teşvikçisi niteliğine müstahak olur, 

Ancak, bu davranış o partinin iktidara gel
mesinden sonra, bir tasarı ile Meclislere sunu-
lursa, Önce bu rejimin ismini sorarak, cevabını 
istemek bizler için en önemli bir görev olmak
tadır. 

Bu cevap, millî iradenin temsilcisi bir par
tinin Hükümet ettiği demokrasi nizamıdır, şek
linde olamaz. 

Eylül ortasında başlıyan seçim kampanya
sında, af vadeden bir parti «demokratik ni
zam» diyerek 5 Hazirana kadar olan suçları af
fettiğini tasarıda zikrettiği zaman (rejimin adı) 
soruşuna aldığımız demokrasi cevabı, artık Tür
kiye Cumhuriyetinin bir öksüzler yuvası telâk
ki edilmek istendiğinin en kesin delili olacak
tır. 

Sayın Senato üyelerinin dikkatlerinden ka
çabilir endişesi ile ısrarla açıkladığımız bu 
önemli noktada değerli arkadaşlarımızı uyar
mayı bir görev biliyoruz. 

Suç tarihini 5 Haziran olarak kabul etmek 
demek, 9 ay süre ile devlet sorumluluğundan 
yoksun bir anlayış içerisinde taraftarlarını bir
likte suç işlemeye davet etmek, millî irade ve 
demokrasi nizamının hudut karakollarından 
ateş ederek imhasına başlamak demektir. 

Anayasa öntasarısmda ifade edilen, «hak
kın kötüye kullanılmasının sınır çizgisini cesa
retle aşabilen bir zihniyet bu tarihlerde ısrarlı 
olursa, mutlaka bir tarihî suç tebligatı olmak
tan içtinabedemiyecektir. 

Tasarının usulî yönünü bu şekilde izah et
tikten sonra, tasarının esası hakkındaki görüş
lerimize geçelim : Aynı zamanda Senato Ko
misyonunda, 5 nci maddenin tasarıdan çıkarıl
masındaki isabet derecesini de ifadeye çalışaca
ğız. 

Cezayı düşüren sebepler arasında, Devlet 
otoritesinin ihtiyarı ile işliyen affın dayandığı 
gerekçeler de genel ve özel affa göre bir değiş
me arz etmektedir. 

Genel af, cemiyetin yüksek menfaatleri göz 
önünde tutularak, ceza vermekteki içtimai fay
danın af müesesesi lehine işliyen bir unsuru ol
duğu zaman, ortaya çıkan bir mesele olur. 

Genel affın uygulanması ile cemiyetin sükûn 
ve huzura kavuşacağı bâzı fiillerin suç teşkil 
etme niteliği giderilerek âmme menfaatine yar
dımcı olacağı düşünceleri, ulvî birer gerelkçe 
olarak genel af zemininde bulunur. 

Bu fikir ceza hukukunda doktrin ölçüleri 
tarafından en veciz şekilde değerlendirildiği gi
bi, uygulama alanında da bugüne dek bu açı
dan ele alınmıştır. 

Özel af ise, özlük sebeplere dayanan bir atı
fet ve merhamet tedbiridir. 

Yassıada mahkûmları için genel af ile özel 
affın karması halinde bir af kokteyli olarak su
nulan önceki tasarının en önemli dayanağı ol
ması ıgcreken içtimai fayda ve nedamet unsur
larını da birkaç cümle ile ifade etmek isteriz. 

Atatürk ilkelerinin bir kurtarılış hamlesi 
olan 27 Mayıs devrimini, 1961 tarihinden bu 
yana devamlı ve sistemli bir faaliyet halinde çe
şitli ortamlar yaratmak çabası ile değerden dü
şürmeye yeltenenlerin ve teşvikçilerinin bulun
duğu sadece bir kanaat değildir. 

Yassıada mahkûmlarından bîrinin Kayseri'-
den salıverilmesi anında hâdise yaratmak işti
yakı ile «şen'i idare ve mahkeme» deyimlerini 
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kullanabilmesi, nedamet duygusunun bir ifadesi 
olarak mı kabul edilmektedir. Gene aynı suçlu
nun «bir özel af ile cezasının bağışlanmasından 
hemen sonra» gazetecilere beyanda bulunması, 
affı talebetmediğini ileri sürerek suçluluğunu 
tartışma konusu yapacak bir polemik yarat
ması, nedamet duyguları ile kabili telif olabilir 
mi? 

Tedbirler Kanunu, bir devrin hesabını yap
mak istiyen periyodik cüretkârlara karşı, mü
eyyide ile donatılmış iken, içtimai fayda mülâ
hazasını gerekçe olarak kullanmak imkânı var 
mıdır ? 

Seçim konuşmalarında «intikam, sloganları
nın fütursuzca kullanıldığı ve millî bütünlüğü 
ayırıcı nutukların verildiği bir ortamda, siyasi 
mahkûmların affına gerekçe olarak içtimai fay
da unsuru gösterilebilir mi? 

Bu açık ve seçik olarak, Cumhuriyet tre
nindeki ışeftrenin 26 Mayıs 1060 tarihli gara 
yönelme isteğinin işaretidir. 

Tehlike işaretli bayrakları, gösterdiğimiz 
halde, bu yolda ısrar edenlerin husule gelecek 
maddi ve mânevi zararın bütün sorumluluğunu 
tek başına yüklendiklerini hatırlatmakta hâlâ 
fayda ummaktayız. 

Açıkladığımız bütün bu gerçekler karşısın
da Senato Komisyonundaki tadil şekli, sosyal 
nizamın emniyet supaplarını takma gayretinin 
olumlu sonucu sayılmalıdır. 

'Sayın senatörler, 
Affın içtimai mülâhazasını, ıkapsıyan en iyi 

taraflarından biri de Ansiclohpedia Britanika'-
da yer almış (bulunmaktadır. Buna göre; af ge
nel olarak, Devletin en yüksek organının bir 
bağışlaması olmakla beraber, hu hağışlama ida
rede sağlam ıbir çalışmanın ve ahengi 'bakımın
dan ıbıir anarşiye yol açmak demek değildir.» 

Af spekülatörlerinin bulunduğu 'bir ortamda 
içtimai faydadan bahsetmek imkânı olabilir 
mi? 

Bu konuda önemli ıbir nokta da içtimai fay
danın takdir hakkını kullanacak yetki mercii
dir. 

İçtimai fayda ve nedametin /mevcudiyetini 
takdir, mahkeme kararını veren organ ve ku
ruluşlarında hakkıdır. 

Bu kuruluşların 'geçitli yönlerden gelen bü
yük tepkileri karşısında âmmenin menfaat ve 
selâmetinden 'bahsetmek imlkânı varanıdır? 

Bu kuruluşlara rağmen affı çıkarma gay
reti ive bunun (gerçekleşmesi, ıbir sosyal niza
mı zümre hâkimiyeti ile idareye geçme şeklin
de, değiştirme isteğinin tescilidir. 

Bu tescil, ticaret siciline, tapu dairesine de
ğil, (bütün kademelerin iştiraki ile, Ibir zümre 
hâkimiyetinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine 
tescilidir.^ 

Bu tescil emrini veren, uygulıyan ve gör
gü sahildi Ibulunanlara karşı, biz de tarih huzu
runda Ibugün hukukî itirazlarımızın şerhini 
veriyoruz. 

Türk kamu oyunu inhisarcı bir zihniyetle 
Ibir 'zümre elinde bulundurmak istemek, bu züm
re içinde yer almıyan 'bütün kuruluşları karan
tinaya almak demektir. 

'Dünya tarihinde,- Türk aydınını hür fikir
lerden tecridederek, millî bütünlüğün ayrı par^ 
çaları halinde bırakmya kimsenin gücü yetme
miştir ve yetmiyecektir. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tasarısı ile ilgili usul ve esas hakkındaki gö
rüşlerimizi bu şekilde özetledikten sonra bu 
kanun tasarısının Anayasa karşısındaki duru
mu ile hukuk prensiplerine uygunluk derecesi
ni eleştirmeye geçiyoruz. 

.Senato Komisyonunun aklı selim ölçüsü için
de mütalâa edilen değişikliği ile, cezanın bü
tün fer'i neticelerini ortadan kaldıran bir ta
sarının hukukî niteliğini eleştirmek için, aftan 
faydalanan suçluların. Millet Meclisi tasarısı
nın kanunlaşması halinde müstakbel statüleri
ni ele almak gerekiyor. 

1960 yılının suçluları, Millet Meclisinden 
gelen metne göre, bundan böyle; 

1„ Yüksek Hâkimler Kuruluna üye ve 
Başkan. 

2. Anayasa Mahkemesine üye ve Başkan. 
3. Danıştay ve Yargıtaya üye ve Başkan. 
olabilecek] erdir. 
Kısaca, 27 Mayıs .mahkûmlarına, 
27 Mayısın getirdiği teminat müesseseleri ve 

rejimin temeli olan kuruluşlarda aktif görev 
verilecek 27 Mayısın korunması olanların in
saf ve merhametlerine terk edilecektir. 

Hükümetin bu konuda açık ve seçik beyan
da bulunmasını istiyoruz. 

Zira, 27 Mayısı hafife alma politikasının 
icra safhası yön bulamıyacağı gibi insaf ve m er-
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hamet duygularının da son kadresini harca
mış olacaktır. 

Hükümet tasarısında ayrıca, bu mahkûmla
rın milletvekili olamıyacaklan Anayasa hükmü 
alarak hatırlatılmaktadır. 

Yassıada (mahkûmlarını Anayasa Mahkemesi 
v. s. üyeliklere ve en yüksek görevlere getire
rek, idarede onlar, siyasette onlar adına biz
ler, diye imzaladık]an bir «özleşmeyi açığa vur
manın cüreti ötesinde bir deyimle ifade edile
ceğini söylemek isteriz. 

Anayasada milletvekili olmanın şartlan 
vardır. Memurin kanunda da memur olmanın 
şartları vardır. 

Yassıada mahkûmlarının memurluklannı 
sağlıyarak idarede söz sahibi etmek istiyenlere 
soruyoruz, memurluk milletvekilliğinden daha 
mı az şereflidir? 

Milletvekili olamıyacağmdan bahisle, me
murluk (kapılarını bu mahkûmlara açmak, T. C. 
deki memurlara yapılan bir hakaret niteliğini 
taşımaktadır. 

Aynça, 1950 - 1960 yıllan arasında, haksız
lığa uğrayarak mağdur olduklan mahkeme ilâ
mı dle tesbit edilen yüzlerce memleket evlâdı, 
memuriyete alınmadığı halde, 27 Mayıs mah
kûmlarına tanınmak istenen bu imtiyazın Ana
yasa ve hukuk prensiplerini hiçe saymak ol
duğu bir kere dahi düşünülmezse, bunu düşün-
miyerek kanunlara karşı gelenlerin affa muh
taç hale geleceklerini söylemek kehanet değil
dir. 

Diğer yandan, Af kanun tasarısını huzuru
nuza getiren Hükümet, kazai mercilerin, Da-
nıştaym verdiği kararlan tammıyarak, devrim
ci umum müdürleri görevlerine iade etmemek
te direnirken, bu idari makamlara Yassıada 
mahkûmlanm getirmek iştiyakini gizlemek lü
zumunu dahi duymamaktadır. 

Bu birbirine zıt davranışlar, Anayasayı ra
fa kaldırmak isteğinin bariz işaretidir. 

Bu işaretin, Türk siyasi tarihinde yeni saf
halar açmada birer dayanak olacağını ifade et
mek zorundayız. 

İşte bütün dayanakları çürütmek gibi bir 
ileri görüş <olan Senato Komisyon tasarısının 
ilgili hükümleri tadil edilerek huzurunuzdaki 
şeklini 'bulmuştur. 

2. Tasarıda yer alan ve malî hükümleri 
teşkil eden husus da hukuk prensiplerine açık 
bir aykmlik teşkil etmektedir. Senato Komis
yonunda tadil edilen maddenin aklı selim yolu
nu seçmekteki basiretine işaret ederek bu ko
nudaki görüşlerimizi de açıklamak isteriz. 

Bu konuda cezai yönden bir af düşünülse 
'bile, hukukî yönden bir af düşüncesi ortaya at
mak imkânı yoktur. 

Hazine hükmî şahsı ile özel şahıslar Medeni 
Kanunda eşit bir statü görüşü içinde yer al
mışlardır. 

Hazine alacaklannı affetmek yolundaki ça
na ve zihniyet, millet adına alınan yetkiyi, mil
let menfaatlerinin aleyhine olarak kötüye kul
lanmanın bir örneğidir. 

Milletin menfaatleri uğruna kullanılması ge
reken milletin kendi parasını oy sağlıyan bir 
zümre lehine bağışlamak, «Devlet benim» zih
niyetinin açık ifadesidir. 

Bunun sadece bir misali, belgesiz 4 milyon, 
belgeli olup milyonları aşan örtülü ödenek pa
ralarını birkalemde bu fakir milletin hanesin
den şahıs hanesine geçirerek, bunun ismine de 
af diyenler, tarihî bir belgemin bütün s>orum-
luluğunu omuzlanna yüklendiklerini bilmeli
dirler. 

3. Tasanda, 9 ncu maddenin tümünü af 
dışında bıraktığı 141 ve 142 nci madde hüküm
lerinin yanı sıra Türk toplumunu tehdideden 
aşırı sağ cereyanın hüküm giymiş suçlulann-
dan büyük bir kısmı af kapsamı içine alınmış 
ve sadece 163 ncü maddenin hükümlüsü bul un -
mıyan 1 nci fıkrası af dışı tutulmuştur. 

Bu durum, memleketi tehdideden cereyan
lardan birinin kuvvetine sığınma telâşı ve iste
ğinin en açık tezahür şeklidir. 

Bu tasanda, bilerek veya bilmiyerek lâiklik 
aleyhindeki suçlara büyük müsamaha gösteril
mek suretiyle, Hükümetin memleket 'kaderin
de en korkulacak akım olarak nitelediği ko
münizme bir yeşerme sahası açtığını ve en 'bü
yük dayanak olduğunu afta eşitliği bozulduğunu 
ifade etmekte fayda ummanızı istiyoruz. 

4. Sayın senatörler; bilindiği gibi cezalar, 
suçun ağırlık derecesine ve arz ettiği vahame
te göre âdeta bir hiyerarşi içinde mütalâa edil
miştir. 
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Hükümet tasarısı, suçluluk derecesinde, en 
çok cezaya müstahak olanları, affederken, 
3 - 5 sene gibi hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm olanları affın dışında bırakıyor. 

Yani bu tasarı, cemiyetteki suçluların ceza 
derecelerini bir yana bırakarak cemiyetimizi 
bir sosyal depreme hazırlıyor. Sosyal ve eko
nomik nedenlerin talihsiz kurbanları olan âdi 
suçlular bu nedenleri yaratan suçluların fitre
si gibi yeniden hukuka kur'ban ediliyorlar. 

Vâzıı kanun, tarafsız bir görüşü hiçbir şe
kilde bir kanunla değiştirerek hukuk prensip
lerine bir dinamit koyamaz. 

Bu durum da, Hükümet bir zümre menfaa
ti yaratma hevesinin tezahürünü açıkça ortaya 
•koymaktadır. 

5. Üzerinde durmak istediğimiz diğer bir 
nokta da, 21 Mayıs hükümlülerinin tasarı 
içindeki durumudur. Bu konuda da Senato ko
misyon tasarısı ile önceki tasarıları mukayese 
ederek konuya kısaca değinmek isteriz. 

Kendilerine ve çevrelerine bir iktidardan 
sağladıkları faydayı bugün artırdıkları doza 
rağmen, doymak bilmez bir hırsla kemiren 
ve temsil ettikleri kütleyi manen dolandıran 
insanların ağır suçluluğu yanında, hiçbir 
menfaat ve mevki hırsı olmadan sadece yine 
bu af teranelerinin yarattığı ortamda siyasi 
'bir kanı etkisiyle, aniden galeyana gelen in
sanların ve gençlerin davranışını kıyaslamak 
gerçekleri bilenler için oldukça güçtür. 

Ancak, Hükümet tasarısında hiç değilse, 
tasarıda aynı şartlarla cezaları düşürme zih
niyetine bürünülse idi, daha 'basiretli davranıl-
mış olurdu. 

21 Mayıs hükümlülerine bir siyasi sadaka 
vermek gibi, millî irade ticaretine girişenlere, 
'bu sadakayı koyunlarında saklamalarını tavsi
ye ederiz. 

27 Mayıs mahkûmlarını idarede en yüksek 
görevlere getirme istek ve arzusu pervasızca 
ilân edilirken, 21 Mayısçılara karşı A. P. Baş
kanının beyanı ile tezahür eden zihniyet, ordu 
ve asker kompleksinin bir ifadesi olup, inti
kam duygusunun en ilkel tatmin şeklidir. 

Senato komisyonunda değiştirilen şekil ile 
aslında Yassıada ve 21 Mayısçıları kıyaslamak 
oldukça güçtür. 

Zira, bugün affından bahsedilen Yassıada 
mahkûmlarından hiç kimsenin ve 21 Mayısçıla-

rm ise büyük kısmının hapisanede olduğu bir 
gerçeğin ifadesidir. 

7. Ayrıca, bu kanunla teşriî masuniyet zır
hına bürünen Meclis ve Senato üyelerinin de 
affının sağlanması gibi bir yola gidilmiştir. 
Af Kanunu, halk oyunda milletvekili ve sena
törlerinin can kurtaran simidi şeklinde yorum
lanmaktadır. 

Dünyanın hiçbir Parlâmentosu, kendi üye
lerini böylesine geniş ölçüde, işledikleri iddia 
olunan çeşitli suçlardan dolayı, faydalandıra
rak ve takibat yollarını kapıyarak kaza mer
cilerine meydan okumamıştır. 

Başkasını borçlandıran bir senedi kendi im-
zalıyan bir alacaklının bu senedi kanuni merci
ler önünde ne derece delil kıymetini haiz ise, 
kendi kendini affedenlerin hukukî durumu da 
o ölçüde bir değer taşıyabilir. 

Meclisler, hiçbir zaman sanıkları himaye sı
ğmağı ve zanlılarının barınağı olamaz. 

Netice : 
Buraya kadar tasarı hakkında görüşlerimi

zi şöylece özetliyebiliriz : 
1. Af ilân edileceği halka duyurulduktan 

9 ay sonraki suçlar da tasarının kapsamına alın
mış ve 5 Hazirana kadar kanunlar bir zümre 
lehine olarak rafa kaldırılmıştır. Bu davranış 
bizzat iktidar kanadının teşvik ve desteği ile 
yön 'bulmuştur. 

2. Tasarı, Anayasanın dibacesine aykırı ol
duğu gibi, Anayasanın 4 ncü ve 12 nci madde
lerinin sarahati karşısında Anayasayı bugün
kü çoğunlukla tanımamak şeklinin özel uygu
lama usulüdür. 

Senato komisyonu kaldırdığı 5 nci madde
nin yeniden tasarıya konmasını istemek, 

27 Mayıs suçluluk niteliğini kaldırma he
vesinin, Anayasaya bağlılık prensibine galip 
gelmesi demektir. 

Adalet Bakanı bu tasarıda affedilecek olan
ların % 1 oranında bulunduğunu beyan etmiş
tir. 

Mesele 'hapisaneden çıkan % 1 meselesi de
ğildir. Suçluluk vasfını kaldırarak, tüm hak-
l'vm iadesi ile bugünkü iktidarın meşru daya
nağı olan Anayasayı engellemektir. Ancak, 
bilinmelidir ki, bu yaranın engellenmesi bizzat 
buna dayanan iktidar makamının engellenmesi 
olacaktır. 
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4. 21 Mayısçılar için Adalet Bakanı ve 
A. P. Gelen Başkanının beyanları çelişme ha
lindedir. Zira, Adalet Bakanı 21 Mayısçılar-
dan sadece 24 kişinin ceza evinde kalacağını bil
dirmiş ve meselemin tarihi ve seyir bakımından 
mütalâa edildiğinde eşitlik prensibini ihlâl en
dişesi bulunmadığını söylemiştir. 

A.P. Genel Başkanı ise, Devletin iç emniye
tinin de dış emniyeti kadar mühim olduğu ve 
iktidar sorumlusu olarak iç emniyeti düşünmek 
mecburiyetinde bulunduklarını ifade ederek 
hissi düşüncelerle bir olmadığını izah etmiştir. 

21 Mayısçılar çıktığı takdirde Devletin ie 
güvenliğinin sarsılmasmdaki korkusunu ifade 
eden A. P. Genel Başkanı, Devletin iç emniye
tini Adalet Bakanının söylediği 24 kişiye göre 
mi ayarlamaktadır? 

EŞer bu 24 1er çıktığında Türkiye bir iç em
niyet meselesi geçirecekse ve iç güvenliğimizin. 
kıstası bu ise, Başbakan istifanamesini Yüce 
Meclise sunmalıdır. 

Gene, A. P. Genel Başkanı, 21 Mayısçılar 
için. bir kehanette bulunarak, Devlet teşkilâtını 
yao-ma etmek olan silâhlı ayaklanmalar, tariHn 
her devrinde devletlerin yıkılışlarında en önem
li sebentir» buyurmuşlar. 

Devletin kasa alacağını, özel şahısların ka
sasına geçiren bu af tasarısında millete mal 
olan milyonları şahıslara bağışlayan silâhsız 
yaymacılık olaylarına Hükümet Başkanı emir 
verirse buna ne buyurulur. 

Bu halde, Devleti tarihin derinliklerine 
gömmek istiyenlere karsı tarihte ne gibi tedbirler 
abnmıstır. A. P. Genel Başkanının bunları tet
kik etmesini samimivetle tavsiye ederiz. 

5. Türklüğe, Cumhuriyete, Cumhurbaşka
nına, lâikliee ve Silâhlı Kuvvetlere karşı işle
nen suçların affı ise, bütün müesseselere karsı 
beslenen duygu ve izlenen yolun, rivayetlerin 
ötesinde tanzim edilmiş resmî bir belgesidir 

Türkiye Cumhuriyetinin asıl dayanakları olan 
bu müesseselerin, bir iktidar tarafından böyle
sine "pervasızca dinamitlenmesinde görgü şahit

leri olarak bulunmayı, sadece bir hazin olay ve 
talihsizlik olarak niteliyoruz. 

Bu tasarıyı getiren ve kanunlaşmasını sağla 
mak başarısına erenler, bugüne dek millî kul ist ̂  
çalkanan D. P. A. P. devamı ve i sihirlisinin r>art; 

zan misakını imzalıyarak ve kendilerini tescil et

tirerek. kaderlerini birbirlerine bağlıyanlardır. 
Ve gene bu tasarının bu şekilde kanunlaşması 
İçin mühür basanlar, Yassıada suçlularının malî 
ve siyasî suçlarına 'katlandıklarına dair resmî bir 
deklârasyonu imzalamaktan çekinmiyen kader 
ortaklarıdır. (Ortadan alkışlar) 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu .adına Sa
yın Âmil Artus. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem .arkadaşlar; Cumhuriyet Senato
su Kontenjan Grupu adına, bâzı suç ve cezala
rın affı hakkındaki kanun üzerinde grupumu-
zun 'görüşlerini arz etmek üzere yüksek huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Bildiğiniz (gibi af, genel veya özel olmak üze
re iki türlüdür. Genel af, Devletin ceza ver
mek hakkını kullanmaktan vazgeçmesi demek 
olduğundan hem kamu dâvasını hem 'de cezayı 
düşüren bir sebeptir. Özel af ise yalnız cezayı 
düşüren veya değiştiren yahut hafifleten bir se
beptir. 

Genel af, cemiyetin yüksek (menfaatleri dü
şüncesine dayanır. Affın ilişkin olduğu suçla
rın takibine ve faallerinin cezalandırılmasında 
artık içtimai fayda kalmadığı ve hâttâ baz an 
aksine bunların unutulmasında cemiyetin sü
kûn ye huzurunu isağlamâk ve fikirleri yatıştır
mak ıgibi faydalar bulunduğu düşünülür. Evvel
ce işlenmiş bâzı fiilleri söz konusu etmemek 
kamu yararı hakımından daha uygun görülür. 

Genel af, çok daha siyasi suçlardan dolayı 
ilân edilir. Birtakım hâdiselerin artık söz ko
nusu edilımiyerek kapanması, geçmişin unu
tulması (cemiyetin huzuru ve sükûnu bakımın
dan lüzumlu görülür. 

Âdi suçlardan dolayı genel af ilânı, (hele bu
nun sık sık yapılması yanlış ye tehlikelidir. 
Siyasi gayelerle ilgisi bulunmıyan adam öldür
me, gibi âdi suçları işliyenlerin ahlâki kötülük
leri muhakkak olduğundan bunların affa nail 
edilmeleri ceza siyaseti bakımından çok tehli
kelidir. 

Memleketimizde hu tehlike bilindiği için âdi 
suçlarda ister istemez bir ayırım yapılmakta, 
cemiyet için daha çok vahîm ve tehlikeli olan 
suçlar aftan istisna edilmektedir. Önümüzdeki 
il tasarısının istisnaları kapsıyan uzun bir mad-
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de ihtiva etmesi bundandır. Fakat bu usulün 
de ister istemez adalet prensiplerini .bozduğu, 
Ikeyfî ve indî takdirlere yol açtığı ve bunun 
sonucu olarak bâzı suçlular aftan faydalanırlar
ken diğer bâzı suçluların af dışı 'bırakıldığı bir 
Vakıadır. Son günlerde ceza 'evlerinde gördüğü
müz .ayaklanmalar bu usulün yanlış bir yol ol
duğunu açıkça belli etmiştir. 

Hakiki bir aaruret mevcudoknadığı halde 
yersiz (bir merhamet, lütuf, taraftar kazanma, 
gibi, hukukî değerden 'mahrum düşüncelerle af 
yetkisinin kullanılması (bir cemiyette adalete 
ve 'kanunlara güveni azaltır. Nasıl olsa günün 
birinde bir af kanunu çıkacak ümidi cezanın 
(ıgenel önleme) kuvvetini zayıflatır. Bundan 
sonra âdi suçlara ilişkin af konusunda Hükü
metin ve hükümetlerin çok titiz davranmalarını 
ve imsak ile hareket etmelerini temenni edi
yoruz. 

Bu .esasları belirttikten sonra önümüzdeki 
tasarının durumunu 'birkaç kelime ile ifade et
mek istiyoruz: 

Bu tasarı (bâzı hükümleri ile bir genel af ge
tirmekte, diğer (bâzı hükümleri ile özel af yap
maktadır. Yine bu tasarı siyasi suçlarla âdi 
isuçları, malî suçlarla, askerî suçları ilgilendiren 
af hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarı beş seneye kadar hürriyeti bağlayıcı 
cezaya ve bu ceza ile birlikte para cezasını ve
ya yalnız para cezasını gerektiren suçlarda, bi
rinci maddesinin (a) ve (b) bendleriyle, genel 
af kabul etmiştir. Bu ıgenel af hükmünden beş 
seneye kadar hüküm giymiş elan Yassıada ve 
21 Mayıs suçluları da faydalanacaktır. 

Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir 
cezayı gerektiren fiillerde ve mahkûmiyetlerde 
cezanın beş senesini indirmek, ölüm cezasını 
müebbet ağır hapse ve müebbet ağır hapsi 30 
sene ağır hapse çevirmek suretiyle birinci mad
denin (c) ve (d) bendleri 'bir özel af yapmıştır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından ka
bul edilen metnin 6 ve 7 nci maddeleri malî 
af, 12 nci maddesi bâzı askerî suçlardan af hü
kümleri getirmektedir. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri siyasi 
suçlara ilişkin af hükümleri ihtiva ediyordu. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu (bunlardan 
Yük sek Adalet Divanınca mahkûm edilenlere 
ilişkin olan 5 nci maddeyi tasarıdan böylece 

çıkarmış bulunuyoruz. Böylece Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilmiş bulunanlardan 5 se
neye kadar hüküm giymiş olanlar 1 nci (madde
nin (b) bendi gereğince genel aftan yine fay
dalanmaktadırlar. 

Bu suretle elimizde siyasi suçlara ilişkin 
4 ncü madde kalmıştır ki, bu da 20 - 2ll Mayıs 
olaylarının suçlularına ilişkin olan maddedir. 
Bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde ölüm ve
ya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin ce
zaları 20 yıla indirilmekte ve diğer hürriyeti 
bağlayıcı cezalara mahkûm, edilenlerin cezala
rından sekizer yıl düşülmefctedir. Bu suretle 
'bu bendler özel af mahiyetindedir. 

«c» bendi sekiz sene ve daha az hürriyeti 
bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş .olanların 
cezalarını, ceza mahkûmiyetyelerinin netice
lerine ve fer'i ve mütemmim cezalarına da şâ
mil lolmakü zere affediyor. Diğer bir deyimle 
«c» bendi bir genel af niteliğindedir. 

'Tasarının durumunu bu şekilde belirttikten 
sonra Af kanunu tasarısının dikkate alması 
gereken noktaları şöylece ifade etmek müm
kündür. 

1. Aftan hangi tarihe kadar işlenmiş suç
ların faydalanacağını tesbitte bilimsel esaslara 
göre hareket edilmeli ve hata edilmeımelMir. 

2. Bütün suçlara şâmil bir genel af yapıl
madığı takdirde, aftan istisna edilecek olan 
suçların tesbitinde memleketin bugünkü sosyal 
durumu bakımından özel bir tehlike teşkil 
eden suçları aftan istisna etmeli ve bunu ya
panken de şahsi ve indî takdiri erimize göre 
değil Anayasa prensiplerinden de ilham ala
cak 'objektif ölçülerle ve memleket gerçekleri
me ıgöre hareket edilmelidir. 

3. Ceza Kanununun aynı madesine iliş
kin olan aynı suçlarda adalet ve eşitlik pren
sibine riayet edilmelidir. 

Şimdi önümüzdeki tasarının bu üç esas 
prensibe intibak derecesini araştırarak tasarı 
hakkındaki görüşlerimizi değerlendireceğiz. 

1. Hangi tarihe kadar işlenmiş lolan suç
lar aftan faydalanmalıdır. 

Bütün kanunlar, genel olarak, yürürlüğe 
girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanır
lar. Af Kanunu ise, yayımı tarihinden evvel
ki bir tarihe kadar olan suçlara uygulanır. Bu
nun sebebi affa güvenerek suç işliyenlerin bu 
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niyetlerini önlemektir. Af için en uygun tarih 
bu .esas prensibe göre seçilir. O halde affa gi
dileceği hangi tarihte açıklanmış ise en son 
tarih olarak açılklama tarihi .esas tutulur. Bu 
sebeple 5 Haziran 1966 tarihi bu Af Kanunu
nun için uygun değildir. Affa gidileceğinin 
açıklandığı tarih ise Adalet Partisi Secini Be
yannamesi tarihidir. Bu da 18 Eylül 1965 ta
rihidir. Bu tarihten sonra vatandaşlar artık 
bir Af Kanunu çıkacağını (bilmektedirler. Bu 
'itibarla suç işliyenlerin bir kısmının çıkacak 
olan Af Kanununa 'güvenerek suç işlediklerin
den şüphe .edilir. Böyle bir şüphenin mevcudi
yeti de onların aftan faydalanmalarına mâni 
olur. Bu sebeple Adalet Partisinin ıb.ir Af Ka
nunu çıkaracağını millete vadettiği 18 Eylül 
1965 tarihine kadar işlenmiş olan suçların 
affın kapsamına girmesi lâzınugellr. 

2. Aftan istisna -edilecek suçların teşbihin
de memleketin bugünkü sosyal durumu bakı
mından özel .bir tehlike teşkil eden suçları 
laftan istisna 'etmelidir demiştik. Biz hu bakım-
•dan tasarının istisnaları ihtiva eden /maddesin-
.de iki aksak nokta gördük. Bunlardan (biri 
9 ncu maddenin «h» bendinde 2 500 liraya ka
dar Türk parası veya bu kıymete eşit döviz 
(kaçakçılıklarını affın kapsamına aklıktan 
sonra Millet Meclisince ilâve edilen ve hu esas 
prensibi bozan diğer bütün döviz kaçakçılık
larında cezanın altışar ayının veya para ce
zasının üçte (birinin affedildiğine dair olan 
hüküm idi. Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
Sayın Maliye Bakanının da iştiraki ite bu çolk 
zararlı ve tehlikeli hükmü tasarıdan loy birli
ğiyle çıkarmış bulunmaktadır. Bunu şükranla 
karşılıyoruz. Bu ismretle istisnaların tesbitinde 
yapılmış olan ihatalardan biri ortadan kalkmış 
oluyor. 

İstisnaların tesbitinde yapılmış olan ikinci 
hata şudur: Şimdiye kadar çıkan son iki Af 
Kanununda yani 113 ve 218 sayılı kanunlarda 
(tümü aftan istisna edilmiş olan Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesi hu tasarıya eksik 
olarak ^alınmıştır. Bu madde, Türkiye 'do bir 
Orta Çağ Devleti kurmak, Türkiye'nin yüz kü
sur seneden beri yaptığı Batılılaşma hareketini 
durdurup bir şeriat devleti kurmak istiyenle
rin, yani 'dini ve halkın din duygularını istis
mar oderek Ibugünikü Türk Devletinin hukukî, 
siyasi ve sosyal temel nizamını din kuralla

rına dayamak istiyenlerin propagandalarını 
ve faaliyetlerini cezalandırmaktadır. Bu mad
denin tüm olarak affın kapsamı dışında bıra
kılması lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlar, ibiz aşırı solun da, 
aşırı sağın da karşısındayız. Bugün iktidarda 
bulunan Adalet Partisi de hem aşırı solun hem 
de aşırı sağın karşısnda olduğunu müteaddit 
vesilelerle ilân ve iddia etmiştir. Bu mad
denin «a» İbendinde yer alan ve affın kapsamı 
dışında (bırakılan maddeler arasında aşırı sol 
cereyanları hedef tutan 141 ve 142 nci mad
deleri görüyoruz. Bu maddeler eski Af kanun
larında olduğu gibi hiçbir kısıntıya uğratılma
dan tam olarak affın dışında bırakılmıştır. Hal
buki aşırı sağ cereyanları cezalandıran 163 ncü 
maddenin diğer Af kanunlarından farklı ola
rak ıbu Af Kanununda yalnız birinci fıkrası 
affın kapsamı dışında (bırakılmış fakat ıbu mad
denin tatbikatta büyük Önemi olan diğer fık
raları, özellikle dördüncü fıkrası affın kapsamı 
içine alınmıştır. Bu tutum yanlıştır. Adalet Par
tisi yöneticilerinin değişik zamanlarda ve de
ğişik yerlerde yaptıkları beyanlara da aykırı
dır. 163 ncü maddenin tüm olarak affın kap
samı dışına çıkarılması, yani bu maddedeki 
suçların af dışı bırakılması lâzımdır. Bu mad
deye ısıra geldiği zaman ıbu hususta önerge ve
receğiz ve görüşlerimizi daha etraflı bir şekilde 
Yüksek Senatoya arz edeceğiz. 

3. Af Kanunun hatasız olması için üçün
cü nokta olarak Ceza Kanunun aynı maddesine 
ilişkin suçlarda adalet ve eşitlik prensibine 
riaye edilmelidir demiştik. Aftan gaye, memle
kette huzuru sağlamaktır. Aynı suçu işliyen-
lerden bâzılarına daha çok lûtufkâr davranılır-
sa, diğerlerine daha az âtifet (gösterilirse mem
lekette huzur sağlanamaz. Hele bu farklı işlem 
siyasi mahiyetteki suçlarda olursa huzurun 
gelmesi hiç beklenmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar, önümüzde Türk Ce
za Kanununun 146 ncı maddesini ihlâl (etmiş 
iki zümre var. Bunlardan biri Yüksek Adalet 
Divanınca .mahkûm edilmiş olanlar, diğeri 
20 - 21 Mayıs olaylarına karışmış bulunanlar. 

Bunlardan Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilenlerin hepsi evvelce çıkan Af {kanun
larından ve Cumhurbaşkanının özel Af karar
namelerinden faydalanarak: ceza eylerinden 

— 447 — 
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çıkmışlardır. Ayrıca kendi meslek ve sanatla
rını icra .etmelerine de müsaade edilmiştir. 
Bundan ba.şlka ıbu tasarının 1 nci maddesinin 
«.b» bendi ile beş seneye kadar hüküm giymiş 
olanlar bir genel affa da nail olmaktadırlar. 

Ceza Kanununun 146 ncı .maddesini ihlâl 
eden 20 - 21 Mayıs suçluları ise hâlâ Ceza ev-
lerdndedirler. Bu tasarı bunlardan pek az kııs-
mmın 'doğrudan .doğruya 18 ini, Eylül ayında 
şartla salıverme müddetlerini dolduranla ila 
birlikte 70 ini affdtmekte, geriye kalan 24 suç
lunun cezalarında ıbir .miktar indirim yapıl
makla beraber onları ceza evlerinde (bırakmak
tadır. -Biz bunu hatalı buluyoruz. Bunların da 
cezalarının affını istiyoruz. Çünkü Ceza Ka
nunun 146 ncı ımadesinl ihlâl eden ibu iki züm
renin Af' Kanunu önünde 'eşit işleme tabi tu
tulmaları lâzımgelir. Anayasamızın 12 nci 
maddesi bunu 'emretmektedir. 

Muhterem -arkadaşlar, müzakereler sırasın
da 'maddeler 'görüşülürken önergeler vererek 
temas ettiğimiz aksaklıkların düzeltilmesi için 
gayret sarf edeceğiz. Bu aksaklıklar düzeltil
diği takdirde kanunun memlekete huzur ve 
sükûn getireceğine inanıyoruz. Aksi takdirde 
tartışmalar, protestolar, tepkiler ve huzursuz
luklar devam edip gidecektir. Türkiye'nin bu
gün içinde bulunduğu ortamda ise ıbuna sosyal 
bünyemizin tahammülü yoktur. Gelin elele ve
relim, bu kanunu Senatonun şanına yakışır- ne
silde, memleketin huzurunu sağlıyacak nitelik
te hir kanun haline getirerek çıkaralım. 

Senato Kontenjan Grupu adına hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem özden. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZ
DEN (istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısının müzakeresine başladığımız şu 
sırada Senatonun C. H. P. Grupu g-öı-üşünü 
yüksek huzurunuzda dile getirmek maksa-
diyle söz almış bulunuyorum. 

Hukuk ilmi bakımından bu tasarı gibi 
kısmen genel ve kısmen özel af niteliğini ta
şıyan kanunların yasama meclisleri tarafın
dan sık sık çıkarılmasının mahzurlu olduğu 
muhakkaktır. Suçlulara tertibolunan cezalar

dan beklenen sosyal sonuçları ortadan kal
dırıcı bir mahiyet iktisabeden af kanunla
rının cemiyeti tahrib etmeden faydalı olma
larını temin için büyük siyasi meselelerden 
sonra zaruretler kuvvetle kendilerini his
settirdikleri takdirde bu hakların kullanıl
masında fayda olacağının tabiî bulunduğunu 
bildirmeye mecburuz. 

Ancak Türkiye'de cereyan eden çok önemli 
hâdiselerin tekevvünü ve bâzı siyasi teşek
küller tarafından seçim kampanyalarında af 
getirileceğinin beyan edilmiş olması ve bu 
vaitlere müsteniden büyük ümitlerin dalga
landığı sükûn ve huzurun tesis zarureti kar
şısında âdil, eşit, ıstırapları dindirici bir 
af kanunu çıkarılması hususunda elbette ki, 
C. H. P. si muhalif değildir. Hemen ifade ede
lim ki, bu affın Anayasamızın getirdiği pren
sipleri zedelememesi şarttır. Anayasanın baş
langıç ve bundan sonra gelen maddelerine 
bu tasarının aykırı olmamasına dikkat edil
mesini Grupumuz en önemli bir konu olarak 
ele alınmasını istemektedir. 

Çok muhterem senatörler; 
Tasarının ibare yanlışlıklarının bile dü

zeltilmesine meydan bırakmıyan, metnin 
okunup tetkik edilmesi için gereken süreyi 
kabulde kıskanç, davranan, ilmî, hukukî me
seleleri hak, adalet ve sosyal icaplar çerçe
vesi içinde halletmek yerine oy adedinin 
verdiği kudrete dayanan bir zihniyetle be
raber olmadığımızı tavzihan beyan etmek is
teriz. 

Adalet Partisi iktidarının getirdiği bu 
tasarıda, ihtilâli mütaakıp Yüksek Adalet 
Divanınca verilmiş mahkûmiyet kararlarını 
tamamen ortadan kaldırmak ve Türkiye'de 
1950 den 1960! a kadar hiçbir şey olmamış 
gibi eski D. P. iktidarının ihtilâle sebebiyet 
veren şahıslarına ait bütün hakları iade et
mek karakteri apaçık gözükmektedir. Diğer 
suçluların affı hususu bu maksadı örtmek ga
yesiyle ele alınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 146 ncı madde
siyle mahkûm edilen Yüksek Adalet Di
vanı mahkûmlarının affını derpiş eden bu 
tasarıda 20 - 21 Mayıs hâdiselerinden dolayı 
mahkûm olanlar hakkında başka türlü mua
meleler tatbik edilmesi isteği bu düşüncele-
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TiMîzM4 ispatına yatecek bir mahiyet taşı
maktadır. 

20 - 21 Mayıs olaylarından mahkûm olan
ları bü aftan kısmen faydalandırmak bun?1 

mukabil Yüksek Adalet Divanı mahkûmla
rının suçlarını bütün neticeleriyle ortadan 
kaldırmak adaletsizliğin ve eşitsizliğin de bir 
şahaseri olduğuna inanıyoruz. 
" Burada hemen beyan edelim ki, biz C. H. P 

Senato Grupu olarak 20 - 21 Mayıs mah
kûmlarının hepsinin affedilmesi yolunda oyla
rımızı kullanmıya kararlıyız. 

Millet Meclisinden geçen tasarı Senato 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna geldiği vakit 
tasarının 5 nci maddesinde (1924 tarihli ve 
491 ; sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı- hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
tevfikan kurulan Yüksek Adalet Divanmcn 
mahkûm edilenler fer'i ve mütemmim cezalarl?» 
ceza -mahkûmiyetlerinin neticelerine şâmil 
olmak üzere affedilmiştir) denilmekte idi. 
Bu maddenin ikinci fıkrasında da bu mahku
miyetler dolayısiyle hükmedilmiş olup da ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar öden 
memiş olan zararlar ve para cezalarının ödetti-
rilmiyeceği tasrih olunmuştu. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesinden veya di
ğer mahkemelerden karara bağlanmamış bulu
nan ve tatil kararı verilerek Millet Meclisi 
Başkanlığına dosyaları tevdi edilen milletve
killeri " ve senatörlere ait suçlar hakkında da 
kovuşturma yapılmıyacağı bu maddenin üçün
cü fıkrasında beyan olunuyordu. 

Mület Meclisinde C. H. P. (Millet Meclisi 
Qpunu_adına beyanda bulunan sözcülerimiz 
bu,maddenin lüzumsuzluğuna işaret edip tasa
rıdan , çıkarılmasını istedikleri halde iktidar 
kanadının, mukavemet oylarıyla buna imkân 
bulamamışlardı. 

Filhakika Yüksek Adalet Divanınca âdil bir 
şekilde -mahkûm edilmiş bulunup halen genel 
veya özel aflardan veya Usul Kanununun in
faz sisteminden faydalanmamış hiçbir kimse 
yoktur. Bir kişi müstesnadır. 

Bu bir kişi de T. C. Kanununun 146 ncı mad
desini, -ihlâlden dolayı ölüm cezasına çarptırı
lan :-xe bu €eza Kanununa göre müebbet hapse 

çevrilen düşük Cumfetııibaşkani .Celâl iBayarV 
d i r . :••" : . - : . - : ^ . . > • > * • . , v : • 

Bu zat. dalhi, üstlüne göre; tevsik ve- fceibit 
edilmemiş: olduğunu burada belirtmemiz: gece-
k'en ibâm; sebepler dolayısiyle halen.'.ceza: evin
de 'bulaînmamaktadıri O lualde;;Yüksek Adaleti 
Divanmca mahkûm edilmiş, akam 463 kişiden • 
hiçjbdrişu anda, ©e^a eyiudş i değildir^ •hürriyet 
tin içindedMer. • - .•'•.- ~': •'•, 

Şayet) Anayasa ve Adalet ^omisyoniiiıran 
bu- m'addenin-tasarıdan: eakarjlmast hususunda-. 
ki karaivj hüâftöa madde/ Millet; Meclisinden/! 
geldiği giM kanunlaşırm -: Bayar rdâhil/ İbütiia: 
Ytiteseft Adalet Divani mahkûmları hiçbir suç 

: İmlememiş durumuna gireeakleBdirv Senato, ve 
Millet Meclisindeki görevler hariç bütün; Dev
let memu^iyetleri, Kamu îktisadi'Deşekkülleri-

: nehardçh^r. t tolÜ vazifeleri ;demihd«e ;edebile-
cekle^dM'/- ; (Böylece 'bu kişilerin genellikle 'kamu 
haklarından- -istifadeye başlamaları ve' pek 
önemli-kamu hizmetlerinde kullanılmaları 27 
Mayıs 1960; Devriminin ruhumu inkâr etmekten-
gayrı hiejbir anlama gelmiyecektir. 

27 Mayıs ruhuna bağlı olduklarını program
larında tasrih ,-ve her yerde- açıkça ifade eden, 
bir iktidarın düşeceği durumu şimdiden ikeşfet
mek güç feir şey d-eğildir. 

Bu hususta vâki itirazlara karşı A. P. çev
relerince verilen cevaplarda maksadın bu hü
kümlülere emeklilik hakkı kazandırmak oldu
ğu belirtilmektedir. 

Hakikatte maksat, sadece bundan ibaret ise, 
bunları, Emekli Sandığına (borçlandırmak su
retiyle haklarının tanınması için özel bir ka
nun tasarısı her zaman Hükümet tarafından 
Meclislere sevk edilebilir. 

27 Mayıs ^htUâlinin tasfiye,; ettiği düştük, ve. 
gayrinıeşr.u hale gelmiş bulunan D. P. iktidarı
nı ce-miyet içimde söz- sahibi kjliftak emeplermin, 
tahakkuku %in şşyk olunduğa : anlaşılan bu, 
maddenin .getireceği: huzursuzluğa iktidar par-

• tisi asla nazara;. almamakta ye büyük 'bir kata-* 
"•• nna içme^ke^dişini^a^ma^t^iir. .: :; 

İhtilâlden bu yana altr sene .geçmiştir. Bu 
kısa müddet içinde çeşitli;kanuni:yollarla İhti
lâle sebebiyet verenlerin cezaları tasfiye •oluaı-ı 
muştur. Hapisane hayatLarı sona ermiştir; Bir 
zaman gelecek emekli haklan iade edileceği ftia-. 
hanesi bir taraf a atılarak müsteşarlığa kadar: 
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her çeşit vazifelere atanacaklar, memur, âmir 
ve umum müdür olabileceklerdir. 

Muhterem senatörler, Türkiye'deki ortam 
halen buna müsait değildir. Anayasaya ihanet 
suçu ile mahkûm olan 'bir eski Bakanın veya 
hir Milletvekilinin İhtilâlden hemen sonra bir 
dairenin, bir müessesenin, hasma getirilmesin
deki mahzurları hiç düşündünüz mü? 20 Teş
rinievvel 1337 den bu yana 16 Af ve Tecil ka
nunları çıkmıştır. Bunlar arasında İstiklâl mah
kemeleri kararlariyle mahkûm olanlar ve Lozan 
Muahedesine 'bağlı 24 . 7 . 1929 tarihli Umu
mi Af Beyannamesinde mevzuubahsolan 150 lik-
lerin affına dair 8 maddelik 3527 sayılı Kanun 
da vardır. Bu kanun Cumhuriyetin ilânından 
15 sene sonra çıkarılmıştır. Kanunda emekli
lik hakkı tanınmamıştır. Ayrıca 8 sene müd
detle âmme hizmetlerinde kullanılamıyacağı 
belirtilmiştir. Bu kanunla ademi istihdam ka
rarları da ref edildiği halde bunların iki sene 
maaşlı memur olamıyacakları kabul edilmiştir. 
Görülüyor ki, bu gibi siyasi afların getirilme
sinde zaman mefhumunun da çok önemi var
dır. Olaylardan uzun bir zaman geçmedikçe, 
suçların ve suçluların cemiyet önündeki etkiler 
hafiflemedikçe ve hâdiselerin unutma hassası 
olgun bir hale gelmedikçe af çıkarmak müc
rimlerin haklarını toptan iade etmek cemiyete 
huzur yerine huzursuzluk getirecektir. 

Muhterem senatörler, müzakere buyuraca
ğınız Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısının bizce en mühim noktası 163 ncü 
maddenin birinci fıkrası af kapsamı bırakıldı
ğı halde maddenin mütaakıp fıkralarının af ta
sarısının kapsamı içinde müütalâa edilmiş ol
masıdır. 

Kamu oyuna arz edilip onaylanan 1961 ta
rihli ve 334 sayılı T. C. Anayasasının Cumhuri
yetimizin ilkelerinden bahseden ikinci madde
sinde (T. C, insan haklarına ve başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demok
ratik, lâik !bir hukuk Devletidir.) denilmekte
dir. O halde lâiklik Türkiye Devletinin kuruluş 
niteliklerinden biri olması itibariyle affın Anaya
sa ile kabul edilen ilke ve prensiplerine aykırı 
olmaması lâzımdır. T. C.'nun lâikliğe aykırı 
hareketlerden ve tertibedilecek cezalardan bah
seden 163 ncü maddesinin birinci fıkrasını 
affın şümulü dışında bırakıp diğer esaslı ve 
mühim fıkralarını affın şümulüne ithal edil

mesinde Anayasanın lâiklik ilkeleriyle bağdaş
tığını kabul etmemize imkân yoktur. 

Türkiye'mizde aşırı sağ ve aşırı sol cere
yanların çok kesif bir hâl aldığı ve ciddî tehli
keler arz ettiği 'bu günlerde, aşırı sol cereya
nın müeyyidelerini teşkil eden T. C. K. nun 
141 ve 142 ne i maddelerini affın kapsamı dı
şında bırakan ıbir iktidarın aşırı sağ hareket
leri ve bunların propagandasını yapanları ce
zalandıran ve Devletin bekasını Türkiye'nin 
ilerici ve Garpçı bir medeniyete kavuşmaya en
gel olanların cezalarını affın şümulüne almasını 
haklı gösterecek yerinde ve mâkul sebepler 
irae etmesi mümkün değildir. 

İktidarın ıbu tutumu kendisine Ibir fayda 
vermıiyccck ıbilâkis kamu oyunda A. P. hakkın
da beslenen (irticai himaye ediyor) zannını 
ıbüs'bütün yaygın ve ispatlı bir hale 'getirecek
tir. 

(Lâikliğe aykırı olarak Devletin içtimai ve 
iktisadi veya hukukî temel nizamlarını kısmen 
de olsa dinî esas ve inaol arına uydurmak ama-
ciyle cemiyet tesis ve teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden kimseye 2 yıldan 7 yıla kadar 
ağır hapis cezası verileceğini gösteren T. C. K. 163 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasını takibeden fık
ralara ıgclince; 'böyle 'bir cemiyete girenler ve
ya girmek için 'başkalarına yol gösterenler, da
ğılmaları için emredilmiş ıbu gibi cemiyetleri 
sahte nam .altında veya muvazaa şeklinde dâhi 
olsa yeniden tesis, teşkil, tanzim ve sevk ve ida
re edenler, lâikliğe aykırı olarak Devletin iç
timai veya iktisadi veya hukukî temel nizam
larını kısmen de olsa dinî esas ve anaçlara uy
durmak amaciyle veya siyasi (menfaat veya 
şahsi nüfuz temin ve tesis ederek dinî hissi
yatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet 
ederek ıher ne surette olursa olsun propaganda 
yapan veya telkinde bulunanlar ve .bunları ya
yın vasıtasiyle işliyenlcr) affın kapsamına alın
mıştır. Lâikliğe aykırı bütün davranışları kül 
halinde 'beyan ve cezalarını gösteren hu 163 ncü 
maddenin yukarıda arz ettiğim bütün fıkraları 
birbirinden ayırmaya imkân yoktur bunlar bir 
kül 'teşkil eder. 

Ayrıca tatbikatta hu 163 ncü maddenin bi
rinci fıkrasından ziyade cemiyete daha fazla 
zarar veren 2, 3, 4 ve 5 nci fıkraları mütema
diyen ihlâl olunmaktadır. Bunların da cezala
rı 1 nci fıkradaki cezalardan hafif değildir. 
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Tasarı böylece kabul edildiği takdirde nur
cular, Süleymancılar teşvik görmüş olacaklar. 
Türk Ulusunu tahripte devam etme fırsatını 
bulacaklardır. 

C. H. P. olarak lâiklik ilkesinin bu şekilde 
•insafsızca ihlâl edilmesine seyirci kalamıyaca-
ğınuz şüphesizdir. 

Bu sebeple T. C. K. 163 ncü maddesinin Ibü-
îtün fıkraları ile 218 sayılı Af Kanununda ol
duğu 'gibi af tasarısının kapsamı dışında tu
tulmasında ısrar edeceğiz, ve grup olarak bu 
yolda oy kullanacağız. 

Ayrıca, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma 
Hürriyetini Koruma Kanununda zikredilen suç
lar da genel affın kapsamı içine alınmıştır. 
Mahiyeti itibariyle T. C. K. nun 163 ncü mad
desine çok yakın olan bu kanunda 'beyan edi
len suçların bu af tasarısı ıkapsamma alınma
sını doğru görmüyoruz, 

Değerli senatörler, 
Anayasanın 153 ncü maddesinde ayrı ayrı 

bahsedilen devrim kanunlarına karşı işlenen 
suçların önemine ve devrimlerin himaye ve ge
lişmesine, bilhassa onların her türlü tesirden 
muhafazası esaslarına göre bu kanunları ihlâl 
edenler hakkında da af atıfetinin düşünülmiyece-
ğine inancımız bakidir. 

Aziz senatörler, 
Tasarının 1 nci maddesinin sonunda Millet 

Meclisinde bir (d) bendi ilâve edilmiştir. Bu 
ilâvede T. O. K. ile diğer kanunlarda yazılı 
suçlardan dolayı ölüm ve müebbet ağır hapse 
mahkûm edilmiş veya »edilecek olanlardan ölüm 
cezalarının müebbet hapse, ve müebbet ağır 
hapsi cezalarının da 30 sene ağır hapse çev
rilmesi derpiş edilmiştir. Bu bendin hangi se
bep ve saik ile maddeye ilâve edildiği meçhu-
lümüzdür. Ancak, çok ağır ve çirkin imkânla
rın Parlâmento içinde ve dışında çalkalandığı
nı söylemek mecburiyetindeyiz. Hukuk açısın
dan mutlak olarak bir genel af mahiyetinde 
olmıyan bu tasarıda böyle bir bendin yer alma
sını çok mahzurlu görüyoruz. 

Tasarının 8 nci maddesinin (h) bendinin 
maddeden çıkarılmasına ilişkin Anayasa ve 
Adalet Komisyonu 'kararını uygun buluyoruz. 
Tasarıda 27 Mayıs 1960 tarihinden itiberen 
Cumhurbaşkanına hakaret, Türklüğe, Cumhu
riyete ve Silâhlı Kuvvetlere hakaret suçlarının 

da Af kanunu tasarısının kapsamı dışında kal
masını doğru görüyoruz. 

Önemi olan bir mühim cihet, tasarının bi
rinci maddesindeki başlangıç tarihidir. Hükü
met tasarıyı 29 Ekim 1965 tarihi olarak Millet 
Meclisine getirmiş ve orada 5 Haziran 1966 ola
rak düzeltilmiştir. 

Aslında Af Kanununun çıkarılacağı va'di 
resmî olarak A. P. tarafından ilân edildiği ta
rihin tasarıda başlangıç günü olarak tesbiıt 
edilmesi en uygun bir şekil olurdu. Bu tarihin 
Senato Anayasa ve Adalet Komisyonunda mâ
kul şekilde değiştirilmesine dair tekliflerimiz 
iktidarca nazarı dikkate alınmamış ve redde
dilmiştir. 

A. P. iktidarı 1965 seçim kampanyasında 
af kanunu çıkaracağını vadetmişti. İktidara 
geldikten sonra bu va'dini tutmak çabası 
içine girmiş ve 130 gün sonra bu tasarıyı Mil
let Meclisine sevk edebilmiştir. Mevcut teamü
le hak ve adalet duygularının verdiği sonuçla
ra ve hukuk ilminin kaidelerine göre af çıka
cağı beyan olunduğu tarihin mebde olarak ta
sarıda yer alması kadar mâkul ve mantıkî bir 
istek olamaz. Üzülerek ifade edelim »ki, seçim 
suçlarının da bu tasarının şümulüne girmesi 
emel iyi e bu kaideden uzaklaşılmış ve şimdiye 
kadar görülmiyen bir usul ihtiyar olunmuştur. 
5 Haziran 1966 tarihinin hangi esasa müsteni
den tasarıda yer aldığını hukukan anlamak ve 
izah etmek kabil değildir. 

Çok muhterem senatörler, 
Toplum yararına olması gereken bu Af ka

nunu tasarısının asıl amacı, başka suçların af
fını bir perde gibi kullanmak suretiyle Anaya
sa ve hukuk dışı davranış] ariyle meşruiyetini 
kaybetmiş bulunan bir iktidarın sorumlularını 
27 Mayıs 1960 dan önceki durumlarına getir
meye çalışmaktan ibaret olduğu muhakkaktır. 

Getirilen af tasarısı atıfet sınırlarını çok 
aşarak Anayasanın başlangıç kısmında yer alan 
temel ilkelerini hemen hemen hiçe sayan 27 Ma
yıs 1960 Devriminin meşruiyetine gölge düşü
rücü bir nitelik taşıdığını beyan etmek iste
riz. Hele örtülü ödeneğin keyfî bir surette 
sarfından dolayı Devlet Hazinesinin uğradığı 
milyonlarca lira zararın bir kalemde affedilme
si Millet haklarına saygısızlığın bir numunesi 
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olarak'tftrtitMnıize kara bir löke halinde geçe- ] 
cdktir. Bu af tasarısı Anayasamızın 12 nci 
madde'smdeki eşitlik haklarını da tamamen ih
la l itmektedir. I 

Muhterem arkadaşlar, devrimin meşruiyeti- I 
ile g'olğe düşürücü bir nitelik taşıyan bu kanu
na müspet oy vermek mümkün değildir. I 
^rYukardan; beri saydığımız sebeplere göre 

>adalete,: hakka, Anayasaya aykırı olduğu şüp- 1 
besi® olan bu af tasarısının tümüne C. H, P j 
^rfiıpunıiîl kırmızı oy vereceğini saygılarımla I 
wçz eder;,r.hepinize bend dinlemek lûtfunda bu- I 
Jîmd^ğnmuzdan dolayı grupum ve şahsım adı- I 
,na teşekkürlerimizi sunarız. (Alkışlar) I 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA ŞE-
MW KAYALAR OBursa) — Cumhuriyet Sc-
paitosumm değerli 'üyeleri. 1 
: • A. P. Grupu ve şahsım adına Yüce Senato- 1 

yu .saygılarımla selamlı yarak sözlerime başlıyo- I 
rum. . . • ; , . - ' , I 

Yüksek huzurunuza Millet Meclisinden . ge- I 
len Af Kanunu metni Parlâmeııto tarihimizde j 
ilk defa bir seçim öncesinde kamu oyuna arz 
edilmiş ve esası üzerinde millî iradenin önce- I 
den tasvibi -alınmış bir 'kanundur. Umulanla I 
Millet Meclisi metninde (gerçekleşen 'affın öl- ] 
ıçüleri arasında, bir fark varandır? Bu ayrı I 
bir 'meseledir. Kanuna bâzıları tarafından gös- I 
terilen mukavemet ve türlü 'engellemeler Tih'k | 
Milletinin 'beklediği affın esasını bu kadar ge- I 
cikt'irmiş olmasına göre artık ölçü farklarının I 
tartışması ikinci dereceye 'düşmüştür. Bunun- j 
la beraber bu bahiste 'bir iki noktaya temas 'et
meden geçımek münükün <olımıya<caktır. Bahu
sus Affin şümulü Senato Komisyonunda boızul- I 
diîktalı tsioııra ölçü konusu başka bir mahiyet 
alrhışjtır. 

Bugün cozaevlerinıizde siyasi suçlu tarifine 
uyan tek hükümlü veya mevkuf mevcut değil- I 
dir. 45 000 civarındaki bütün hükümlüleri ve
ya-" me<vküflarr tahliye edecek şekilde, 1950 de 
ya^ıldiğı ugfbi ıgenel bir af ^yapılm'adİkça, de- I 
mir parmaklıklar arkasında kalacakların ce- I 
zalârıridari yapılan düşmelerle tatmin -edilmele- I 
lerine: inukân -^yoktur. Diğer taraftan öteden- I 
$>eri geleüek haline gelmiş bulunan Af istisna
ları konusunda bu defa da alışkanlıktan sıy-
rıîfmak mümkün olmamış, bâızı suçlar veya had- I 
.3%r| aftan istisna 'edilmiştir. Hele para mik- | 

I t a n ile (kurulan ölçüler asla tatminkâr olamaz. 
2 500 liraya kadar olan miktar- affa- dâhil, 
2 500 lira değil... 

I Kaçakçılık, döviz suçu nedir? Bütün bu 
I noktalarda af şümulü veya'ölçüleri'tâyin, edi

lirken tesir yapan itiyatlar üzerinde *e,n yakın 
I bir zamanda durmak yerinde olur. Ancak (bu

gün için elde mevcut kanunu bu meselelerle 
I daha fazla gediktirımck mahzurludur ve" bu 
I mahzurlar çeşitlidir. Bununla beraber 9'rncu 

maddenin (H) bendinin 2 nci fıkrası halkkm-
I da Maliye Bakanımızın Senato Komisyonunda 
I verdiği yepyeni ve teknik izahata göre itti-
I fakla kabul edilmiş ıbulunan tadilin muhata-
I uısmda zaruret vardır.- Maliye Toışkilâtı, Ba-
I kanlar vasıtasiyle ıbu teknik izahatı Millet 
I Meclisi müzakereleri sırasında vermek inikâ-
I nına saıhibolabillselerdi tatbikattaki : teferruatı 
j »ilmesine imkân olmıyan heyetleri uyarmış 
] ularlardı. Böylece birçok döviz, suçu işlemiş 
I dan kimsenin her suçta 6 şar. ay f ay dal anma -
1 .̂ ı suretiyle cem'i m üc a zatı kabul etmiş bul.u-
I nan lıir sistemin ihlâline imkân kalmazdı. 

Bir hukuk çerçevesi içinde kalmakla Kanunun 
biran önce çıkması hususundaki .zaruretleri te-

I lif içindirki Senato. Komisyonunda affa ıtıuha-
I lif arkadaşlarımızın, engelleyici tutumları ikar-
I ş ısında Kanunun biran önce hiç değilse Sena-
I nato Genel Kuruluna gelebilhvesi için her tür-
I lü fedâkârlıklarda fbulunduk. Ancak, bahsi 
I :izerinde 'olduğum 9 ucu ımaddenin (İT) bendi

nin 2 nci fıkrası hakkındaki tadilde, katıldığım 
I komisyonun, oybirliğiyle bir karara varmış ol-
I ması 'grupumuz (mensuplarının tutumları hak

kında tarihi bir delil teşkil edecektir. 

Bu delilden, affı kuşa çevirmekten başka 
amaç gütmiyenlerin aynı kolaylıkla faydalan
maları elbet mümkün olmayacaktır. 

Bu lüzumlu istidrattan sonra ve kanunun 
üzerinde en çok durulan noktalarına intikal 
etmeden önce hafızaları tazeliyeeek bir iki açık-

I lamada bulunmak isterim. 

1950 yılında çıkan ve Cumhuriyetimiz tari
hinde en geniş genel af mahiyetmde olan ka
nun da seçim öncesi konuşmalarında yer almış 

vaitlerdendi. Fakat bu vait karşılıklı iki bü
yük partiden her biri tarafından müphem ve
ya hedef ve sınırları belirtisiz denecek bir şekil-

| de üzerinde ittifak edilmiş bir konu idî. Siya-
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si mjma>siyle ilk defa olarak , 1961 seçimlerin
de j,f,j denebilir ki, bütün partilerin konusu ol-
Uiüş," îakat bu. Cumhuriyet Halk Partisi ba
kımından , gizli folarak «bir ümit verme» şek
linde yürütülmeye çalışılmıştır. Yalnız Millet 
Meclisinde 316 sandalye alma hesaplarında bu 
taktiğin tesiri v,ardır. Fakat millet C. H. P. ye 
yine"" güvensizliğini izhar etmiştir. Netice ma-
lûıiı/. ~ 33ü netice karşısında O. H. P. organları 
Öfkelerini "yenememişler, «jŞimdi Kayseri'nin 
İtapısı'na bîr ' kilit daha vuruldu.» diye yazmak
tan "kendilerini alamamışlar ve kendi hu.sumet-
Terini orduya mal edecek kadar ileriye var
mışlardır. . " . . " " 

ı Ondan sondaki siyasi -hayatamiKda aynı mev-
;zu^-büyük;buhranlar içinde 'Koalisyonda ekse-
iriyeli elinde '.(tutan,partinin bir istismar vası
tası. olacak öcalma ile pratik neticeler sağla

tma iemeilerininçalkadtm^ içinde, yurdun bir 
türlü. ^tiri teaıiyen huzuru üzerinde kötü etki-

ıleriyle. idejenere edilmiştir. 1965 seçimlerinde ise 
-halkınıarzuladığı affı muayyen bir tarzda ve 
müspet olarak cevaplandıran sadece Adalet 
Partisi -.olmuş; .Cumhuriyet Halk Partisi ve onu 
8fiç4«& ^meydanlarında bile desteklemiş olan 
fMiMî?;Birlik förupununu'bâzı üyeleri ise onun 
it#mi karşi^toda <yer almıştır. Millî irade Ada-
.löt oPaîrbiisi 'bimenaleyh onun davranışı lehinde 
.tecelli etmiştir. 

Tarih sırasını bozarak af dolayısiyle ilgili 
diğer bir olaya değineceğim : 

9' Temmuz 1961 gününde referanduma arz 
edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası lehine 
yapılan propagandaların alenî olmıyan vo alt
tan alta duyurulan, kulaktan kulağa fısıldanan 
çok müessir bir teması vardı ki, o da yine 

-a:fia. .0eyççkten bu Anayasa böyle bir affın 
.^iİPjuiüişe: hiç - -tahdit koymuyor r e hatla bâzı 
jhüküi»l'eriyk ibu fısıltıların ve verilen ümitle
rin boş olmadığını teyidediyordu. (İşte Ana-

-yasaâfc-)#)ir M inci madde var.. Yassıada'da 
,ağto •JlükÜEiter-i verilse ibile, Parlâmento üyesi 
-olmakrhâkları haricolmak üzere affa gidilecek-
-tif.) riğ&bisözlerin söylendiğini, halk hiçbir za-
- mah unutmamış : ve- o igünden; bugüne <hıı dâva
nın peşini bırakmamıştır.. Halkın unutmadığı
nı hiçbir siyasi parti unutamaz. Unutanların 
hali gözlerimizin önündedir. Bu meselenin her 
seçimde tesirli bir unsur olarak meydana çık

masını, Adalet Partisinin istismarı olarak ni-
telemekte fayda yoktur. Netice mey^a-n^a'dıf. 
Biz artık bu defterin kapanmasını, istîypruz. 
En elverişli vasıtamız da af tır. Zaten" um^mi 
af, doktrinde kabul edilmiş bir "tarife"' göre 
«Siyasi ve içtimai bâzı mülâhazalarla'hıı^^yen 
şeylerin üzerine örtü çekmektir!»!" _ " ' " " w 

: Anayasalar ne bir tarih ;kiiaibıdm ve) İşe îde 
mahkeme 'hükmüdür. Olaylar.; ve:'.batousıis siya
si vakıalar hak lnndaM^ükmüi . i t a r ih , -JSÜÇÜ^* 
hakkındaki kararı Anayasanın tiacifme» ıı^gfıiı 
normal mahkemeler verir. &7; 'Mayjs; vie jk&ma-
sili hareketlerin kendilerine göre deaplaımjvai-
dır. '• Kaide ;dışı, rhukuk dışı;;;-olawmı$a,DMbTi 
icaplarla izah etmek -mümkündür.! Ataav brai-
lar ister, istemez muayyen hir laaananaİKaittJÜ. 
Memlekette normal nizamı Jrarmlamn-tîdcl-şaca-
ları İhtilâl şartlarının sürgit; devamım "sa>yjua&-
mazlar. Biz eğer Ibüttkı bunlara temas Jediyor
sak, mecbur bırakıldığımız %in ediyoruz^ "Hiç 
meebur kalmamayı elbet tercih.ederdikjv;;Aüoala 
yine de mecbur kaldığımız ölgünün: di^ma^çDk-
mıyacağız; Nor-maü nizamı kurmak için^kasbed 
edilmiş bir Anayasanın başlangıç kıstaaMüiaı^er 
almış 'Umumi mahiyetteki Mzi sözleri,nîbm?îA£ 
Kanununu önlemek için mütemadiyen'/ön&isfi.-
renler ve iddialarına hiçbir hukukî ;:dr©st63i bu-
lamıyanlar ölçüyü kaçırmak, suiretdyle^rrmastl 
bir yola girdiklerini fark etmelilep?; we > artık! bn 
yolda direnmenin zarardan başka JriçbirıfliKİji-
ee doğurmadığını görmelidirler. • Bu, zaharujyal-
nız kendilerinin olsa . bir diyeceğimiz îyaktâm. 
Fakat mevzuubaihsolan millî 'menfaatlerdir, 
yurdun huzurudur. Anayasanın ne dlfcâfee^M-
de ve ne de her hangi bir maddesinde (hiç1 *khi£-
senin affına veya bu yüce yetkinin kullanlMÖ-
sına engel olacak en küçük bdr -ima -y^klu¥. 
Nitekim şimdiye kadar çıkmış k a n u n v ^ M a r ^ -
namelerîn hiçjbirine bu Anayasa,'başlangiet'eö-
gel. sayılmamıştır. Millî Birlikçilerden Mi? gr4j) 
İnönü Hükümeti zamanında bu af- içfebi i ta
sarı vermişler, fakat Ekim seçimleTİndtnimoto
ra iktidar Adalet Partisine geçiriee kadükuett-

-muş bulunan kanun tekliflerini 'yenilemiyeîFek 
affın karşısında yer almışlardır. -\ >; '-l^^h 

Anayasa bir dibaceden i]b,aret değildir., Ora
da bir 32 nci madde vardır. 2 nci fıkrasında 
şöyle diyor : .«Bir kimseyi tabiî hakiminden 
başka bir merci önüne çıkarma sonucunu* çtq-

:,U: 
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ğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merci
ler kurulamaz.» 

Yassıada Divanı bu madde yürürlüğe gir
dikten sonra faaliyetlerine devam etmiş ve 
/birkaç ay sonra kararını vermiştir. Anayasa
ya hürmet şampiyonluğu, taslayanlara biz o 
zaman nerede olduklarını sormıyacağız. Esasen 
'bu işleri kurcalamak istiyenlere karşıyız. Ana
yasa dibacesini bir peşin mahkûmiyet hükmü 
şekline sokmak istiyenler Anayasaya saygı 
iddia edemezler. 

Af, bir Anayasa müessesesidir ve sıralarını 
kanun tâyin eder. Afların bir gayesi de bâzı 
meseleleri örtmekte millî menfaat mülâhaza edi
len yerlerde meydana çıkar. Yurtta huzuru 
kurmak ve korumak başgörevimizdir. Bu esa
sı göstererek sözlerime başka delüler üzerin
de devam edeceğim : 

Kurucu Meclise çeşitli Anayasa tasarıları 
verilmiş ve gerek komisyonlarda ve gerekse 
Umumi Heyette birçok tadil teklifleri müzake
re edilmiştir. Bu arada Yassıada'da hüküm gi
yeceklerin affedilmemesi hususu da mevzuu-
bahsolmuş fakat iltifat görmiyerek yeni Ana
yasa metnine böyle mâni hüküm konulması 
hakkındaki teklifler reddedilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan 
tasarının 5 nci kısım 9 ncu maddesinde eski ik
tidar mensupları için yalnız Yassıadada değil, 
umumi mahkemelerce verilecek mahkûmiyet-
ılerin de affedilmiyeceğıi tasrih olunduğu gibi 
ıkamu hizmeti yasaklarının Türk Ceza Kanunu
nun ımemnu hakların iadesi hakkındaki hüküm
lerine ıgör-e muayyen süre sonra kaldırılabilme
si imkânını da açık bir ifade ile meneden bir 
fıkra yazılmıştı. Referanduma arz edilen ve 
9 Temmuzda yürürlüğe ıgiren Anayasa böyle 
!bir ıhükmün konulmayışı, ıbütün bu tekliflerin 
(bizzat Anayasa tarafından reddedilmiş olması 
kâfi derecede susturucu bir delil değil midir? 

Bugün 'Meclisten ıgelen kanundan 5 nci mad
deyi (çıkaranların bizzat Anayasamız tarafın
dan reddedilmiş bulunan o eski tekliflere bir 
Anayasa maddesi hüviyeti verme yolunda ol
dukları zahir değilımidir ? 

Benimsediğimiz hukuk sisteminin temel hü-
küjmlenini veren Medeni Kanunumuzun 1 nci 
maddesi şöyle başlar: «Kanun, lâfziyle veya ru
hiyle temas ettiği bütün meselelerde mer'idir.» 
Ceza Kanunumuz da sarahat 'esasına dayanır. 

Görülüyor ki hukukumuzda lâfız sarahati ru
hi tefsirden önce gelir. Anayasamızda tafsilâ
ta giderek esasları telâffuz etme yolunu güt
müş tür. Ruhi tefsir yoluna kaçanlar kanun
larda ve hukukta kendilerine mesnet bulama
yıp da şahsi temayüllerini hâkim kılmaya ke
yiflerini dikte etmeye çalışanlardır. Anayasa
yı yaparken kabul ettiremedikleri hükümleri hat
tâ sarahaten reddedilmiş olan maddeleri şimdi ru
hi tefsir bahanesiyle Parlâmento karai'larma hâ
kim kılmaya çalışmak Anayasayı usulsüz tadil
den öteye bir mâna taşımaz. Yeni Anayasa 
Demokrat Parti iktidarı hükümlerinin Parlâ
mento üyesi olmasını menetmek istemiştir. O 
kadar.. Kamu hizmetlerine taallûk eden 58 nei 
madde, eğer Anayasa Yasıadda hükümlüleri 
için veya umumiyetle affa uğramış her hangi 
bir hükümlü için her hangi bir sakınca tasav
vur etseydi, bunu metni ile ifade «edebilecek 
tek hükümdü... Milletvekili ve Senatörlük hu
susimde olduğu gibi böyle bir mâni hükmün 
58 nci maddede bulunmayışı, mefhumu muha
lif ile, Anayasanın kamu hizmetleri ve affın 
şümulü lehine olan teyidini ifade eder. 

Muhterem arkadaşlarım; yine Anayasamı
zın mâni bulunduğu iddia edilen bir af konusu da 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasına temas eden suçların affedilmiyeceği, 
Anayasadaki lâiklik ilkesinin buna engel olduğu 
noktasında ihdas edilmiştir. 163 ncü maddenin 
4 ncü fıkrası aynen şöyledir: «'Siyasi menfaat 
veya şahsi nüfuz temin ve tesis eylemek maksa-
diyle dinî veya dince mukaddes tanınan şeyleri 
alet ederek her ne suretle olursa olsun propagan
da yapan ve telkinde bulunan kimse 1 yıldan 5 yıla 
kadar ağır hapis cezasına çarptırılır.» 

Şimdi bir de 6187 sayılı ve vicdan ve top
lantı hürriyetine mütedair Kanunun 1 nci mad
desini okuyalım: «Siyasi veya şahsi nüfuz veya 
menfaat temin etmek maksadiyle dini veya dinî 
hisleri veya dince mukaddes tanınan şeyleri ve
ya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olur
sa olsun propaganda yapan veya telkinde bu
lunan kimse 1 seneden 5 seneye kadar ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır.» Görülüyor ki bun
lar hemen hemen aynı metinlerdir. 

Ne gariptir ki, 218 sayılı Kanun 1963 yılın
da İnönü devrinde bu suçları affederken, evet, 
aynı suçu istisna etmeden bir af kanunu çıkar-
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'ken affın savunmasını yapanlar şimdi onun kar-
şısındadır. Eğer sataşma iddiasiyle söz alıp mü
zakereleri uzatmayacaklarını bilsem bu arkadaş
lardan hiç değilse birisinin adını söylemek iste
rim... Ama her şeyden önce şunu belirtmeliyim 
ki, «ne gariptir» diye başlayan cümlemde affın 
garabetini değil, tezadın garabetini 'belirtmek 
istemiş bulunuyorum. Yoksa af daima ulvidir. 
İddianın esasına gelince : 

Eski Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz dahi lâ
iklik prensibini kabul etmişti... Bu prensibin 
vâzıı ve en hassas takipçisi büyük kurtarıcı 
Atatürk idi. Fakat Atatürk zamanında çıkan 
2330 sayılı Af Kanunu mümasil suçları istisna 
etmedi. Esasen af, mahiyeti itibariyle bir fiilin 
tasvibi ve her hangi bir kanunun tadili de
mek değildir. Katilleri, hırsızları, trafik suçla
rını, dolandırıcıları itirazsız affediyoruz. Bu, o 
suçların hoş görülmesi demek midir? Rica ede
rim, bir iddia yürütürken gözlerimiz kararma
sın... 

Vatan müdafaası için ellerine verilen silâh
ları kendi Devletine karşı çevirenleri 22 Şubat
ta bir zatın sözüne dayanarak affettik... Bu 
vââd ve onu tahakkuk ettiren iktidar binlerce 
Türk gencinin istikbalini mahvedecek bir 21 
Mayısın yolunu elleriyle açtı... Onların cezaları
nı ;da tamamen veya kısmen affettik ve ediyo
ruz. Bu o fiillerin tasvibi demek midir? 

Tasvip, hoşgörmek gibi mefhumlarla affı, 
Anayasayı ve kanunu birbirine karıştırmıya-
lım. İddia ve savunmalarımızın birer lâstik top 
gibi fırlattığımız duvardan kendi yüzümüze 
çarpacağını unutmıyalım. 

163 ncü madde ile alâkalı afta iki kamp mey
dana geldi. Bir kısmı bu, Anayasanın lâiklik 
prensibine aykırıdır. Gericilere, din sömürücü
lerine tavizdir, derken bir kısmı da A. P. İslâ-
miyeti mahkûm ediyor. Affın bu ölçüsü dine 
düşmanlıktır diyor... Aynı affın böyle birbirine 
zıt iki çeşit iddia doğurması kanunda tutulan 
ölçünün lehine bir delildir. Çünkü bu müspet ve 
menfi ayrılıklar birbirini ifna eder... Bu ifna 
hareketlerinin milletin yüksek menfaatlerine 
sataşmasına daha fazla meydan vermeden ka
nunu tahakkuk ettirmeliyiz. Yoksa din. sömü
rücüleri ile din düşmanlığını aynı şekilde bir 
politika istismar vasıtası yapan hissiyat sim
sarlarına at koşturacak meydanlar açmış olu- . 

ruz. Nazarımızda, miting kürsüsüne başında sa
rık veya elinde haçla çıkarak dini siyasete alet 
edenlerle o sarığı yırtarak veya haçı kırarak 
din düşmanlığı güdenler arasında sömürme ko
nusunda hiçbir fark yoktur. 163 ncü maddeye 
ait af ölçüsünü en sivri iddialardan birini ter
cih suretiyle değil, hukuku ve memleket ger
çeklerini göz önünde tutarak kurmalıyız. Bu 
temenniden sonra af müessesesinin yine Sena
todaki aleyhtarlarını göz önünde tutarak bâzı 
özelliklerine değineceğim. Affın bir atıfet ol
duğu malûmdur. Fakat afların mesnedi ve se
bebi yalnız atıfetten ibaret değildir... Doktrin
de af merciini, yani bu salâhiyetin icra ve teş-
riden hangisine aidolması gerektiğini araştıran, 
affın sebeplerini ve gayesini anlatan bahislerde 
bilhassa belirtilir ki, kanunların aksaklıkları, 
adlî hatalar ve içtimai birliği temin etmek gibi 
sebepler ve unsurlar da afların söylenmiyen, 
kapalı geçilmesi tercih olunan âmillerdendir. 
Bozuk kanunların veya adlî hataların doğurdu
ğu neticeler ve cemiyet ıstırapları, ilâhi menşeli 
bir müessesenin, yani affın panzehiri ile gide
rilir. Adlî hata olur mu, olmaz mı? Evvelâ ada
let bir insan işidir. İnsan hata işler... Milletler 
hâkimlerinin adaleti ile ne kadar övünürlerse 
övünsünler bir adlî hata ihtimalini ve bunun 
gerçekliğini kabul etmişlerdir. Biz de onlardan 
biriyiz ve Anayasamız Türkiye Büyük Millet 
Meclisine af yetkisini verirken elbet dünyaca 
kabul edilen gerekçelerden uzak kalmış değil
dir. 

Cumhuriyet tarihimizde birkaç yüze baliğ 
olan hususi ve umumi aftan hiçbiri mahkeme 
kararlarına karşı bir güvensizlik sayılmamış ve 
mesnetlerini elbet sadece atıfet ve şefkatten al
mamıştır. Atıfetin ötesindeki gerekçeleri duy
mak istemiyenler bu noktaların üzerine fazla 
varmamak, külleri eşelememelidirler. Son 6 yıl
lık devre içinde çıkan af kanunları ise muay
yen bir süreye isabet eden rekor miktarı ver
miştir. Bu da tabiîdir, neden ? Aflar - bir pro
fesörümüzün yazdığı gibi - her milletin siyasi 
hayatının aynasıdır. «Bir milletin tarihini bil-
mesc-k, her 'hangi bir devirde, umumi af yapıl
d ı m görürsek, hükmedilebilir ki, o millet si
yasi bir buhran devresi atlatmıştır.» Aflar buh
ranın bittiğine, sükûnete dönüşe işarettir. Bina
enaleyh geçmiş afları dönemin olağanüstü olay-
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- lan: ile şve eemlyetih huturunu tesis için buna 
ihtiyâç 'dııyUylûiftai; ile ifade etmek nasıl uzlaş
macı bir yol ise,-'Hükümetin- teklif ettiği af ka
nununu aynı zincirin bir halkası, normale, 
huzur ve sükûna dönüsün bir hamlesi saymak 
da o kadar: insaf li-bir hareket tenkil eder^ Ceza 
müessesesinin bir öealma Vasıtası 'olması ilk 
çağlarda kalriııştır,: Yeni .Anayasamızın «bir ge
çici 4 ncü maddesi var. IUı-maddenin bir fıkrası 

• ile Millî rBirlik Komitesi ve Devrim Hükümet
leri kendilerini yalnız cezai takibat endişelerin
den .-değil-,;-hukuk dâvalarının, tehdidinden bile 
garanti altom almışlar, yani kendilerini pe§i-
nen afföttirrmşleFdir, Bıı, Türk hâkiminin ada
letine-karşı; bir kuşkunun ifadesi midir? Bunu 
cevaplandırmak bütün mahkûmiyetlere birer 
ka/ai karar olarak dört elle sarılıp 'sanki ada
leti savunuyorlarmış gibi tavırlar takınanlara 
düşer,.. 

Bahusus bir fevkalâde mahkemenin kararı 
b'ahis konusu olunca, Kurucu Mecliste peşi1 

affı bütün hukuk kurallarım zorltyarak âdi 
alacak ve tazminat dâvalarına kadar şümullen-
dirip onun savunmasını yapanlar, ferdin zararı
nı Derletin fidcmesi imkânlarını yoketmek için 
çırpmmış bulunanlar, bugün büsbütün susma!' 

•İdiler. Ama igförüyörUz ki, elde Anayasa diba-
cesinden'1 başka hiçfbir dayanak bulamadan en 

Jç'ök •- yirtirn»hlar, siyasi ıkanaatlarmdan dolay1 

-yıllarca zindanlarda yatanların ıstıraplarını ye-
••ter- 'göfMıy^refeHmlartn c/oltik çocuklarından 
bile intikam almaya savaşanlar yine hep bun 

, lardır.. :Biz bunları da münakaşa maşasına ge
tirmeye, taraftar değiliz... Bizim dâvamız ve an
latmak istediğimiz şudur : Anayasamız teşrr 
.meclise, .af yetkisi tanımıştır ve affa uğrıyanla-
ra- Parlâmento üyeliğinden başka hiçbir hakk 
menetmemigtir. 

-":-•; Biz; üstelik Siyasi Partiler Kariunü ile, Ana
yasanızı bu hükanüne rağmen Yassıada mah-
kûmlar'ınyi siyasi partilere üye olmasını da 

- o^eiffiîşk,Şîmdi %u -af kanunu ile vereceğimiz 
ifeyi ihürjriyeît^ değil, siyesl haklar değil, sadece 
;bütün: Türklerin; haiz olduğu kamu .hizmetine 
girel) ilme hakkı dır. Bunu memnu hakların iade-
'sd yoluyla esasen< 'bir süre «onra elde edebile
cekle rdİF. Zamanı' biraz tacil ederek çoluk ço-
cüklarina» sirayet eden ca^alandırmayı daha fa 

. ^ h s ü i ^ . ^ î f t o k ^ e M alıkoymanın karşısında di

kilmek için antikamı duygusundan başfca nasıl 
bir sebep bulunabilir? İdare Meclisi âzalıkları 
gidiyor, diye telâşlanıyorlar. Meseleleri artık 
bu açılardan "görmekten vazgeçelim. Köpek dâ
vasından, bebek dâvasından, örtülü ödenekten 
para çalındığından, irtikâptan, döviz kaçakçı
lığından bahsedildi. Senato Komisyonu bunlar 
affedilmesin dedi ve bu mesele kapandı. 

Muhterem arkadaşlarım, büığün bütün dün
yada ceza kararlarına Ikarşı kabul edilen kanun 
yolları insan hakları arasında mütâlâa edil
mektedir. Kadiîm Roma'da bir tek istinaf hakkını 

elde etmek için Plepler particilerle 400 sene 
kanlı mücadelelerde bulunmuş ve 100 binler
ce kurban vererek bu hakkı elde etmiştir. Yâs-
sıada hükümlülerine, 21 Mayıs mahkûmlarıhin 
kemali ile kullandıkları temyiz, tashih karar 
veya iadei muhakeme haklarından' faydalanma 
imkânı verilmiş olsa îdi hükümler, mâhlkûmi-
yet sebepleri ve cürmi 'vasıflar üzeTİnde dur
mak belki mümkün 'olabilirdi. Ama hem bu 
haikkı esirgeyiniz, hem de Af Kanunu ile yara
ları sarmaya sıra gelince karşısına dikiliniz.. 
Biz yaraları deşmek istiyenlere uymıyacağız.. 
Söz buraya gelmişken şunu da ifade edeyim ki, 
bu af vesilesiyle yeni huzursuzluklar, düşanaa-
lıklar yaratmak ive tahriklerde bulunmak için 
21 Mayısçılarla Yassıada hükümlülerini kıyas
lamakta hiçbir isabet ve doğruluk yoktur. Si
yası suçlarla âdi suçlar »arasındaki farkı izah 
edecelk değilim. Sadece 20 - 21 Mayıs olayları 
dolayısiyle 1 Numaralı Askerî Mahkemenin 
verdiği kararın 172 nci salhifesinden Aydemir'-
in dâvasını benimsemiş bir sanığın beraatı hak
kında tasrih edilen gerekçeden bir tek cümle
yi yüksek ıttılaınıza arz etmekle yetineceğim. 
Hükmü siz veriniz: «Fakir ve kanaat mahiyeti 
taşıyan sözler mahkûmiyete kâfi değildir*» 
Gürülüyor ki, .asıkerî mahkeme siyasi fikir ve 
kanaatinden ve hattâ bunların sözle izharın
dan dolayı hiç kimseyi mahkûm etmemiş, sade
ce silâhlı harekete fiilen katılanları derece derece 
mahkûm etmiştir. Pek büyük bir kütleyi 
I e beraat ettirmiştir. Mahkûmlardan cezaları 

pek hafif olanlar esasen çok önce meşruten tah
liye edildiler. Mütebakisi de bu af kanunun
dan ıgeniş mikyasta faydalanmaktadırlar. Geri 
'kalanların durumu tamamen başkadır. Biz esa
sında onların tamamının hürriyetine ve halkla-
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rina kavuşmalarını can ve gönülden isteriz. 
i Esasen 'bu yola yalnız tbaşma çıkmamışlardı. 
Eiillerf 146 ncı maddenin istisnasız tatbikini 

^ gerektiren âdi suçtan ibarettir. Hükmü normal 
'mahkemeler verdi. Sayesi mahkemeler değil. 
Bütün kanun yollarından faydalandılar. Bun
dan ötesi askerî disiplin, asayiş, memleketin hu
zuru ıgrbi 'birçok şartları ile yurdun emniyet ve 
asayişinden sorumlu mercileri de ihtiva eden 

.a&ramn takdirine bağlı bir keyfiyettir. Zamanı ; 
ve şartları ıgelince geride kalanların hürriyetle- : 
rine ve haklarına kavuşmaları için elbet gerekli 
teşebbüsler yapılmalıdır. Fakat bugün 22 000 
mahkûmu ve umumi efkârı yakından ilgilendiren 
bir kanun karşısındayız. 9 aydır sürüp giden 
yüksek tansiyon, on binlerce insanı demir par-; 
maklıklar .arkasında bekletmenin ötesinde, mem
leketin huzurunda da kötü tesirler meydana ; 

•^etipımektedi'r. Biz Senato Komisyonumda Af 
- Kanunu engellemelerini durdurmak ve kanu- • 
nu yüksek huzurunuza getirmek için îedakâr-

. «lıkta imi unduk. Şimdi herşeyin Genel Kurulu- : 

muzda düzeleceğine kaaniiz. Senato Komisyonun-
;da 9 ncu maddenin (H) bendinin 2 nci fıkra
sında oy ıbirliği ile yapılan tadil ile yetinerek 

-tkamuaıun, diğer hükümlerini Milet Meclisinden 
ıgeldiği ıgibi kabul etmek suretiyle ve biran I 

, önce çıkmasmdalki isalbeti takdirlerine arz edi-! 
yorum. Af her zaman ulvî mahiyeti ile ele : 

alınacak bir şeydir. Noksanları zaman içinde ! 
telâfi etmek mümkündür. Ben şahsan bu te
şebbüslere seve seve katılırım. Bugün grupum ' 
adma, teferruata girmeden, bunları ilgili Ba
kanlara ve komisyonlara bırakarak ve sınırlı; 
istikametlerde ileri geri mütalâalara yer verme
den konuşmalarıma son veriyorum. 

: ; .Yüce Senatoyu grupum ve şahsım adına 
:'Mirmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından, al-' 
. kışlar) 

'BAŞKAN — Efendim, tasarının müzakere- ; 
'sinin devamı hakkında iki önerge vardır. 
Ayrı ayrı okutup, oylarınıza arz edeceğim. 

Başkanlığa 
iv. >Af kanunu tasarısının Cumhuriyet Senato
s u n d a görüşülmesine başlandığı bugünden 
Htî&aren, her gün, tasarının müzakeresi bitin-
-#ej!e .-kadar sabahlan saat 10.00 - 13.00; öğ

leden sonra dö.OO - 19.00; geceleri de 20.30 -
M.00 kadar Cumhuriyet Senatosunda mesai 
yapmasını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Nuri Ademoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Af kanunu tasarısının müzakeresi ikmal 

edilinceye kadar; 

1. 28 Temmuz 1966 tarihinde saat 21.00 -
24.00 e kadar, 

2. 29 Temmuz 1966 tarihinden itibaren 
her gün saat 10.00-13.00; 15.00 -,19.00; 
21.00 - 24.00 e kadar müzakerelerin devamını 
saygıyla arz ederim. 

' İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Efendim her iki önerge, yek
diğerinin hemen hemen aynıdır. Yalnız biri
sinde saat 20.30 dan 24.00 e kadar diğerinde 
ise saat .21.00 den 24.00 e kadardır. 

HIFzFoĞUZ BEKATA (Ankara) — Öner
geler aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Bekata, bu
yurunuz, 

3ÎDIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem] Başkan 'değerli arkadaşlarım, görülü
yor ki, af kanunu tasarısı Senatomuza yakı
şır bir olgunluk havası içinde tümü üzerin

d e .-görüşülmektedir. Tümünün müzakeresi, 
sanıyorum ki, biraz sonra biter maddelere de 
geçilebilir. Kanunun memleket için önemini 
ve Euikümetin getiriş sebeplerini hepimiz bi
liyoruz. Çok uzun bir vâde ile gecikmesinin 
arzu edilmediği ve hiçbirimizin de arzu 
etmediğimiz; yine müştereken biliyoruz. Ama, 
Şu iki önergede katılmadığımız ve katılamı-
yacağımız iki hususu sizlere arz etmek mec
buriyetini hissettim. 

Bir,; Cuma günleri normal olarak toplan
madığımıza göre, önümüzdeki, haftaya kal
masını hiç kimse düşünmez. O halde Cuma 
günü de toplanalım. Cuma günü toplanınca, 
saat 10 da toplanma teklifini de yadırgamı
yorum. Öğleden sonra tekrar toplanmayı 
da, yadırgamıyoruz. Ama, gece toplantısı, 
hiç biran ara vermeden, üzerinde düşünme-
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den herkes gelsin bir mecburiyet karşısında 
•kalsın gibi bir durum yadırganacak bir du
rumdur. 

O halde takriri veren arkadaşlarımızın iyi 
niyet taşıdıklarını, biran evvel bu konunun 
Meclisimizden çıkmasını istediklerini kabul 
ediyorum. Ve fakat, gece mesaisinin anormal 
olduğunu beraberce tescil edeceğim, ve önerge 
sahibi arkadaşlarımızdan şunu rica ediyo
rum. 

Her gün kanun bitinceye kadar, saat 10 
dan 13 e, kadar toplanalım. Saat 15.00 ten 
19.00 a kadar toplanalım. Ama, geceyi bıra
kınız. Herkes konuşmalar üzerinde, herkes 
maddeler üzerinde daha rahat düşünmek im
kânını bulacak birkaç saate sahip bulunsun. 

Bu itibarla teklif sahibi arkadaşlarımın, 
bu anlayışa katılmadığımızı ve haklı bir 
çıkarma talebinde bulunduğumuzu da nazarı 
itibara alarak, geceye aidolan kısmı kaldır
malarını ve 10.00 - 13.00, 15.00 - 19.00 olarak 
tashih etmelerini rica edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Tak
ririmin lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde bir kişiye 
söz verdim, efendim. Takrir sahiplerinden 
bir tanesi gelir, lehinde konuşma yapabilir. 
efendim. 

Buyurun Sayın öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 'gece mesaisini 
arzu ettiğimiz sebeplerinden bir tanesi bu sos
yal mevzu üzerinde ne siyasi bir yatırım olsun, 
ne şahsi bir yatırım olsun, ne .de gazetelerde 
yazılar yazılsın, ne de radyolarda söylensin, 
gece de tabiî bu imkân olmıyaca'ktır. Bu sebep
le C. H. P. Grupu bu önergeyi istememektedir. 
Biz önergemizde samimîyiz. Bu sosyal yara bir
an önce no kadar çabuk sarılırsa huzur ve sü
kûn da o kadar çabuk 'gelecektir. Hürmetlerim
le. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Konuştular efendim söz ver
miyorum. 

Yeni bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Umumi Heyet toplantılarının kanun tasarısı 

görüşmeleri sonuçlandırılıncaya kadar her gün 
saat, 10 - 13 ve 15 - 20 arasında yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

A. P. Grupu Başkanı 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim gibi tasarının görüşül

mesi sonuna kadar her gün saat 10 - 13 ve 
15 - 19 arası toplanılmasını teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, ben Sayın Tevetoğlu arkadaşımızın öner
gesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O halde Tevet
oğlu arkadaşımızın önergesini tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

(A. P. Senato Grupu Başkanvekili Fethi Te
vetoğlu 'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul 
etıijiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Koksal zatıâliniz ıgrup adına söz isti
yorsunuz, buyurun. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muh
terem arkadaşlarım, sözcü arkadaşlarımı dik
katle dinledim. Daha evvel de Sayın Bakanı 
birkaç defa dinledim. Tasarıyı hazırlarken mu
ayyen prensiplere istinat ettiklerini, gerek Sa
yın Bakandan daha evvel dinledik, gerekse söz
cü .arkadaşlarım ifade buyurdular. 

Bu prensipler hulâsa olarak şunlardı : Hu
kukî eşitlik prensibi, bundan evvel çıkarılan 
Af kanunlarına istinat, içtimai bünyemizdeki 
yaraları sarmak, huzursuzluğu gidermek, atı
fet, şefkat ve merhamete dayanmak. Diğer bi
risi de; memleket gerçekleri göz önüne alına
rak tasarı hazırlanmıştır, denildi. Kıymetli 
arkadaşım grupumuz hakkında konuşurken 
görüşlerimizi belirttiler. Benim söz almamın se
bebi; A. P. Grupu sözcüsü beşinci maddenin 
tasarıya ithalini istiyen bir istikamette ko
nuştular, şimdi ben de memleket gerçekleri 
bakımından bunun ne hale geleceğini söyliye-
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ceğim. Yani herkes burada memleket gerçekle
ri bakımından böyle olmalıdır. Hukukî eşit
liğini anlıyoruz. Vakıa tasarıda, Sayın Şeref 
Kayalar'm izah ettiği, tasarıda yok ama, son
raki tasarıda nisbeten olmuş. Sonra atıfeti an
lıyoruz, şefkati anlıyoruz, içtimai bünyedeki 
yaraları sarmayı anlıyoruz, fakat memleket 
gerçekleri nedir, bunu izah eden olmadı. Ba
kan da izah etmediler dinlediğim zaman. Mem
leket gerçekleri şudur : Bizim askerî tâbirle du
rum nedir, memlekette bugün durum nedir, 
bu Af Kanunu çıkarsa ilerde ne olacaktır? Çö
zümlenmesi icabeden nokta budur arkadaşlar. 
Hukukî eşitliği kolay çözeriz. Atıfet, şefkat, 

merhamet hepimizde var. Ama memleket ger
çekleri bugün nedir ve bu Af Kanunu çıktığı 
takdirde memleket (gerçekleri ne olacaktır? 
Eğer ki, memleketi kötü bir istikamete sürük-
liyecekse bu Af kanunu tasarısı, hepimiz bun
dan mesulüz, iyi bir istikamete götürecekse 
hepimiz memnunuz. Binaenaleyh bunun tesbit 
edilmesi lâzımdır. Böyle yuvarlak lâfla «mem
leket gerçekleri bakımından» demekle olamaz. 
Bazan bize, Harb Akademisinde iken tabya 
meselesi verirlerdi, yetiştiremezdik, durum 
böyle icabettiği 'bakımından, der çıkardık. Bu 
böyle olur. Şimdi ben size bugün memleket 
gerçekleri nedir, bu tasarı karşısında ne isti
kamete gidecektir, onu arz edeceğim. Niha
yet görüşümdür. İltifat edilir veya edilmez. 
O başka iş. Ama vazifemiz burada bu görüşü
müzü izah etmektir. 

Şimdi sizlere bir durum okuyacağım, yani 
memleket gerçeği okuyacağım : 

«İhtilâl oluyor, birçok safhalardan geçildik
ten sonra memleketin gerçek durumu şöyledir: 
Hükümet zayıflamaktadır, rejimin kilit adamı 
şahsi çıkarı peşindedir, millet gidişattan bık
kınlık getirmiştir, bu gevşek vasat eski devir 
adamlarına yeni ümitler vermektedir. Ama pa
halıya oturan bir deneme bütün dehşetiyle hâ
lâ hâtıralarmdadır. Öyleyse, en iyisi umumi 
efkârı kazanmak ve iktidarı meşru yoldan, 
yani seçimle ele geçirmek, rejimin yeni te
meller üzerine oturtulacağı zannı verilerek 
idareyi eski devir zihniyetini taşıyan adamlar
la doldurmaktır. Bu taktiği hazırlıyan 40 yaş
larında bir beyindi. O sırada eski devir adam
larının güven kaynağı bir generaldi. Seçim-

j lerde eski devir adamları galip çıktılar. Bun
dan cesaret alan eski devir adamları oyuna 
son verilmesini ve bir darbe ile meselenin hal
ledilmesini istediler. Ama generali ikna ede-
mediler. Yenilenen teşriî hayat İnkılâp Hükü
metinden ne kalmış ise ve vaktiyle inkılâp düş
manlarına karşı yapılmış kanunlardan çoğunu 
ortadan kaldırmışlardır. Ne var ki, bir umu
mi efkâr gittikçe pekişiyor, halk arasındaki 
kıpırdanış gittikçe şiddetleniyordu. Başşehir
de polemikler gittikçe kızışıyor, sokak şarkı
cıları bile idare ve Meclisle alay ederek para 
kazanıyordu. Lâiklik üzerinde şiddetli müna
kaşa başlamış idi. Eski devrin adamları cad
delerde randevulaşıyor, komplolu toplantılar 
hemen ve alenen yapılıyordu. Bütün memleke
te yaygın bir askerî organizasyon taslağı da 
hazırlamış idi. Yeni Meclislerin ilk işi tasfiye 
hareketine girişmek oldu. Şimdi yüksek otori
teyi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Yüksek oto
riteden bir şahıs çekildi ve yerine derhal gizli 
eski devir adamlarından biri seçildi. Yüksek 
otoritede ilk adımı atmış oluyorlardı. Parlâ
mentoda taraflar gırtlak gırtlağa idi. Bütün 
bu icraat inkılâp taraftarları ile orduyu ren
cide ve tahrik ediyordu. Derken, eski devrin 
adamları ile başka bir devletin komplosu fark-
edildi. Ele geçen gizli bir rapor komployu ay
dınlatmaya kâfi geldi. Rejimin kilit adamı du
rumu biliyordu. Ama rejimin kaderini bir kere 
daha umursamıyor eski devir adamlarının eli
ne düşmeden veya oyuncağı olmadan onlarla 
anlaşmayı ve çıkarını gözetmeyi tercih ediyor
du. Hukuk eşitliği ile millî hâkimiyet yeni si
yasi bina kurulurken en çok mevzuubahsolan-
lardandır. Bunlar inkılâbın en belli başlı pren
sipleriydi. Bunlar zamana ve devre göre baş
ka başka şekillerde anlaşıldı ve tatbik edildi. 
Basın eski devri ve yeni devri destekliyen diye 
iki kısma ayrılmıştı. Memlekette işsizlik ve se
falet dizboyu idi. Hayat pahalılığı durmadan 

| artıyordu.» 

Muhterem arkadaşlarım, size İhtilâlden son
ra bir memleketin gerçek durumunu arz ettim. 
Bu gerçek durum yedi kıymetli tarihçi ve ya
zar tarafından yazılan şu kitabın aynıdır. He
men hemen isimler hariç, aynen size okudum. 
Fransa İhtilâlinin, Bonapart devrine takad
düm eden günkü gerçek durumudur bu. Şu 
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kitabı t yedi kıymetli profesör yazmışlardır, 
isimleri ,har iç tam mânasiyle sadık kalarak oku
dum. .Şimdi bi&im gerçek durumumuza geç
meden .evvel, size bu yazarların yazdığı son 
cümleleri okuyorum. Eserin müellifi neticeyi 
şöyle yazıyor : 

«Kardı mücadelede mağlûp olup, iktidara 
meşru yoldan gelmeyi düşünen kralcılar mağ-
lûboldular. Bu durumda memleketin.bir şefe, 
Ibir lidere ihtiyacı vardı. Mademki bu mevkiin 
meşru ••sahibi ortaya çıkmamakta idi, öyle ise 
onun yerine bir "başkası aranacaktı. Kısacası 
Fransa'ya, bir kılıç lâzımdı, Kılıç mı, buyurun 
öyle ise Napolyon Bonapart.» 

Şimdi .muhterem arkadaşlarım, şu forma gö
re kendi durumumuzu bugünkü durumu gayet 
güzel teşhis edebiliriz ve 5 nci maddeyi öne 
atan Sayın Şeref Kayalar'a da bir cevap vere
biliriz. 'Onun imalı ve örtüler altında bulunan, 
biraz ileri derecedeki lâflarına da cevap vermi-
yeceğim. Çünkü lüzum yok, hep birbiribizi bi
liyoruz. 

Şimdi Türkiye'nin gerçek durumu : Aynen 
^MtmâanHokuyacağım ve bize intikal ettirece
ğim. ' vİhitiM oluyor, birçok safhalardan geçil-

idikMn Agkmrar•• .memleketin gerçek durumu şu
dur : -27 Mayıs İhtilâli oldu, g-erçek durumu
muz $öyle : Hükümet zayıflamaktadır. Kuv
vetli &ait»anı gördük mü? Görmedik, Zaten za
yıfı Ö hal-de burası uyuyor. «Rejimin kilit i 
adamı ş&hsi çıkarı peşindedir.» Bu, arkadaşlar, 3 
rejiıa&in kilit adamı dediği, biliyorsunuz ki, i 
Fransa'da bu devirde Direktuvar idaresi vardı, i 
Direktuvar idaresinin en popüler adamını kas- j 
tçdjyot\ icra organıdır o, bizde Başbakana \ 
tekabül eder. «Rejimin kilit adamı şahsi çıka-. 
rı peşindedir, iktidarda kalma peşinde..». Şahsi , 
Çıkarı bu. «Millet gidişattan bıkkınlık getir- ; 
mistir.» • 

Beyler; tramvaya, trene, otobüse nereye bi- ;: 
.ıiömeniz, bininiz, «sarman illallah, bu.Meclisten, j 
illallah bu rejimden. Falan adam daha iyidir, ; 
filân a4am daha iyidir.» sözlerini çok duyarsı- j 
nıi. Bunun'kabahati millette değil, biz idare- \ 
çilerdedir. Türk Milleti masumdur, çalışkan- ; 
dır, faziletlidir, merhametlidir, ama kabahat \ 
bizlerdedir, 

Bu gevşek vasat eski devir adamlarına ye
ni' ümitler vermektedir. 

: ' î ı r ı , 

r Lüzum yok buna. Yine çıkın dışarı, bu yü
züğü niye takıyorsunuz, ' 27 Mayıs yüzüğünü, 
bitti bu iş diyor. Cesaret meselesi. Ama paha
lıya oturan bir deneme bütün dehşetiyle hâlâ 
hâtıraİarındadır. 

Şimdi beyler, şu köşede bakıyorsunuz, so
kağın bir tarafında nasıl hücum ediyor bize. 
Tanı karşısına .çıkıyorsunuz •beyefendi bu A. P., 
bu bilmem ne, şöyle böyle, sizler yalnız iyisi
niz, diyor. Durum bu. Çünkü o anda o deh
şetli hâtıralar geliyor aklına, öyle ise en iyisi 
umumi efkârı hazırlamak, kazanmak ve ikti
darı .meşru yoldan, yani seçimle ele göçirmek. 

' Rejimin yeni temeller üzerine kurulacağı zan-
m verilerek idare eski devrin zinniyetmi taşı
yan adamlarla doldurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz sonra gene 
arz edeceğim. Adalet Partisi, tüm halinde eski 
devri ihya peşindedir diye bir fikir ileri sür
mek insafsızlık olur ve bugüne kadar da ne ku
liste, ne toplantılarda ne şurada, ne burada bu
nu ileri sürmüş adam değilim. Ama Adalet Par
tisi içinde eski devri ihya etme'k istiyen adam
lar vardır ve bunlar Adalet Partisinde nüfuz
ludurlar. Memleket sathındaki teşkilâtında çok 
az miktarda bu adamlar vardır. Vatandaş öyle 
değildir. 

Bakınız sizlere bir misâl arz edeyim : 
Bundan 5 -fi ay evvel dolmuşa bindim, indi 

herkes, şoförle ikimiz kaklık. O önde ben arka
da. Beni'tanımıyor ve görmüyor. Pek çok misal 
verilebilir. Dedim ki, «nasıl, Hükümeti beğeni
yor musunuz?» konuşma arasında. Dediki ay-

;neı>, «Efendim 27 Mayıstan sonra hürriyet gel
di, konuşmakta, hiçbir..sakınca yok. Ben sülâle
ce A. P. liyim. Hürriyet geldi, ekmek istiyoruz. 
Bu Hükümet ekmeği temin ederse bize tamam 

' iyi Hükümet» 

İşte tbeyler halk bu. Ama içerde eski devri 
ihya etmek istiyenler vardır. Onlar da bugün 
nüfuzlu. Bunlarda huzursuzluk var, halkta yok 
huzursuzluk. Halk.hürriyet içinde refah istiyor. 

; Fakat biz idareciler henüz daha bu hedefe yö
nelmiş değiliz. Suç bizde. 

Şimdi şunu arz edeceğim; A. Partisi hak
kında hakiki ve net düşüncem bu. Bazan da bu
nu adeden de söylerim, :'kuliste de söylerim, her 
yerde söylerim. % 85 iyi. Gayet tabiî, memle
ketin evlâdı. % 85 i iyi, % 15 i huzursuzluk is-
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tiyor, onlar da nüfuzlu. Sakatlık buradan geli
yor. Şimdi o, A. P. içindeki nüfuzlu olanların, 
diğerleri bilmez, nüfuzlu olanların anafikri bu
dur. Anafikri iktidarı meşru yoldan yeni seçim
le ele geçirmek, rejimin yeni temeller üzerine 
kurulacağı zannı verilerek idareye eski devrin 
zihniyetini taşıyan adamlar doldurulmalı. Dü
şürülen idareyi tekrar: ihya etmelidir. Bundan 
ne halkın haberi vardır, ıı« şunun, ne bunun. 
Zaten Fransa'da- kral partisi, kralcı taraftarı 
idi s ama bakıyorsunuz bizdeki gibi, buradan bir 
>adBiHi yarın oraya geçiyor, oradan bir adam bu
raya . geçiyor. Yani kralcılık diye bir şey. yok 
orta yerde. Fakat bir nüfuzlu. kısım vardı kralcı 
partisinde, o nüfuzlu kısım bu- politikayı taki-
beder,, ötekileri bilmezdi.. O sırada eski devir 
adamlarının güven kaynağı bir generaldi. Bizde 
böyle bir şey yok. Demek ki ; şimdilik yalnız 
burası uymuyor. Seçimlerde eski devir adam
ları galip çıktılar. Bizde de Adalet Partisi; de
min fikrimi açıkladım, katiyen, yüzde 15 civa
rındadır bu şahıslar, bunların gizli politikaları 
budur, ötekiler için hiçbir şey yok tabiî. Bun
dan; cesaret alan-eski devir adamları oyuna son 
verilmesini ve 'bir darbe ile meselenin halledil
mesini istediler, ama generali ikna edemediler. 
Buraya kadar olan kısmı benim bilmem müm
kün değildir, varsa böyle bir şey Sayın Başba
kan bilecekler. Bütün millî emniyet raporları 
şu bu*.. Yani, 'burasının uyup uymadığını o tâ
yin edecek. Yenilenen teşriî heyet, inkılâp hü
kümetinden ne kalmış ise ve vaktiyle inkılâp 
düşmanlarına karşı yapılmış kanunlardan ço
ğunu ortadan kaldırmıştır. Ne var ki, bir umu
mi efkâr gittikçe pekişiyor. Halk arasındaki kı-
pırdanış gittikçe şiddetleniyor. Bizde de umumi 
efkâr pekişiyor .arkadaşlar. Eğer derseniz ki, 
bunlar bize 27 Mayısı ters çevirin diye rey ver
di. Büyük hataya kapılırsıni'z. Yüzbinler size 
karşı olur, yalnız kalırsınız. 

Başşehirde.polemikler gittikçe kızışıyor. So
kak şarkıcılar\ bile İdare ye Meclisle alay ede
rek para kazanıyor. 

Gidiniz tiyatrolara bakın.; lâikl ik üzerinde 
şiddetli' münakaşa başlamıştı. Beyler, münakaşa 
değil, göreceksiniz, burada geçenlerde açıkladı
ğım üzere, göreceksiniz sağdan tehlike gelecek 
bu memlekeıte ve öıdiy&miyeeeksmiz, Tabiî nur
cular bfini tâsvi'betmez, olabilir, fikirdir. (A. P. 
ye, hiçbir şey gelmez sesleri) 

«Eski devrin adamları caddelerde raMe'vu--
laşıyor, komplo toplantıları hem de alenen •ya
pılıyordu.» Bunu da bilemem. Bunu da yine Sa-

; yın Başbakan »bilecek. Çünkü istihbarat raporu 
onun elinde bunu da bilemiyorum, yalnız ge
çenlerde bir yerde bir toplantı vardı; tabiî o da 

: normaldir. 
Bütün memlekete yaygın bir askerî organi-

: zasyon taslağı da hazırlanmıştır, Fransa'da. 
Bizde Sayın Tunçkanat'm açıkladığı raporu 
görüyoruz, orada da aynen var bu madde. Za
ten arkadaşlar, bu rapor ile hu kitabı karşılaş-
tırırsanız bir münasebet bulacak; Hükümet de 
okusun bu kitapları canım, münâsebet bulacak 
bilmem nereye kadar gidecek. Bana bir za
manlar 21 Mayısda Harb Okulu talebeleri yü
rüyüş yaptığı gün, «Fransız ihtilâlinde de böy
le şeyler var, direteceğiz» dediler. Demek ki, 
Fransız ihtilâli kitabı güzel ezberleniyor. Bu
nunla biraz münasebet kurulursa uzaklara ka
dar gidecek bu iş. 

«Yeni Meclislerin ilk işi tasfiye hareketine 
girişmek oldu.» Bizde de oldu. «Şimdi yüksek 
otoriteyi ele geçirmeye çalışıyorlardı.» 'Yüksek 
otoriteden kasıt burada, drektuvar idaredir.; 
Yani, beş kişilik icra heyetidir. Bunlar beşer se» 
nede seçilirler, -beş seneden evvel atılamazlardı. 
Daha evvel cumhuriyetçiler seçildiği için kral
cıları şimdi onu işgale çalışıyorlar. Ve bir tane
sini ele geçirdiler diyor. 

Şimdi burada bizde böyle bir şey.yok. Yal
nız, Sayın Cemal Gürselin durumu münakaşa, 
mevzuudur. 

«Parlâmentoda taraflar gırtlak gırtlağa idi.» 
Değil muşta, muştaya razıyız. (Gülüşmeler) 

«Bütün hu icraat inkılâp taraftarları ile, 
orduyu rencide ve tahrik ediyordu.» Derken 
eski devrin adamları ile başka bir devletin 
komplosu farkedildi. Ele geçen gizli bir. rapor 
komployu aydınlatmaya kâfi geldi. 

Arkadaşlar, bu kadar da benzerlik olmaz. 
tşte ele geçen rapor, bu,rapor.bir.milletin ikti
dara ortak oluşunu gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; istiklâlden. bahse
diyor. 1919 nesli Türk Milletinin istiklâlini ka
zanan nesildir ve hâlâ hayattadır bu nesil. Türk 
çocuğu vatansever olarak doğar, İstiklâlini kai-
zanmış olarak doğar. Cumhuriyet çocuğu diye
bilmemiz için yaş kâfi değildir. 1919 neslinin 
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nasıl doğduğunu, nasıl kan döktüğünü, nasıl ıs
tırap çektiğini, çoluğu çocuğu ile kadını ile, er
keği ile hepimiz biliyoruz. Bilmiyorsak içimizde 
dahi, vardır, soralım öğrenelim. O da olmadı, 
kitaplarımız var. İstiklâlin ne demek olduğunu 
öğrenelim. Atatürk diyor ki, «En kıymetli ha
zinen istiklâl ve Cumhuriyettir». Şimdi böyle 
bir rapor geliyor; bunu söyliyeceğim, çünkü 
efkârı umumiyede tesir icra ediyor, durumu arz 
ediyorum; böyle bir rapor geliyor. İstiklâliyet 
üzerinde şüpheler yaratıyor, «polis hafiyesi de
ğilim..» Ertesi günü, yalan bu rapor» deniyor. 
Ne zaman tahkik ettiniz? Madem polis hafiyesi 
değildin, anladık güzel. Ertesi günde yalan bu 
rapor... Tahkik etmişsen bildir bize de. Neyin 
üzerinde konuşuluyor1? İstiklâl üzerinde. Sonra 
savcıya verdim» deniyor. Bu efkârı umumiyeyi 
rencide ediyor. İstiklâl savcı ile konuşulmaz. 
Hatırlarsınız bir millet burada bizden toprak 
istedi de, şu kürsüden konuşulanları gazeteler
den, radyolardan takibettik. Çıktı generali; kı
lıcımı, kınından oynatıyorum, Kars'ı kimse ala
maz. Sivili çıktı ,yedek subay elbiselerim hazır, 
dedi. Bu istiklâl ilk evvelâ teşriî organın vazife
sidir. Savcının değildir arkadaşlar. (Muhalefet 
sıralarından bravo sesleri alkışlar) Eğer ki, ra
por yalansa çok memnun olacağız. Ama, Ame
rikan Sefaretinin verdiği imza ile tahkik olmaz 
arkadaşlar. Amerikan Sefirinin verdiği imza ile 
olamaz. Olamaz böyle şey. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Onu da 
affedin Sayın Koksal eğer bu da af kanunu 
kapsamına giriyorsa. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın Tevetoğlu eğer 
ki, bu zabıtlara geçmemiş olsa idi cevap vermi-
yecektim. Bahçelievlerdeki dostunuz, Millî Em
niyette çalışan adamdan bahsetmiyecektim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal; karşılıklı ko
nuşmamanızı rica edeceğim. Bir de zatıâlinize 
şunu hatırlatayım, Cumhuriyet Senatosunda 
müzakere etmekte olduğumuz kanun tasarısı 
Af kanunu tasarısıdır. Çok rica ederim, evvel
ce olan raporlar hakkındaki mütalâalara devam 
etmeyin. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Devamla) — Sayın Başkan; ben 
sözlerimi güzel ayarlarım. Bugün hu raporun 
kamu oyunda uyandırdığı tepkiyi söylüyorum, 

şu ileride olacak hâdiseleri söylüyorum. Ni
hayet 'bir noktaya geleceğim, şu maddeyi çı
karırsanız şöyle olur veya, böyle olur diyeceğim. 
Zatıâliniz askersiniz, durum muhakemesini ben
den çok daha iyi bilirsiniz. Böyle yürüyecek 
1 a iş . 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu rapor 
da aynen uyuyor. Tabiî oradaki rejimin kilit 
noktasındaki adam, kitap böyle yazıyor, «komp
loyu aydınlatmak rejimin kilit adamını aydın
latmaya kâfi geldi» diyor. Rejimin kilit adamı 
durumu bildiriyor ama, hakin şimdi kâfi geldi 
diyor, aydınlanıyor, 'ondan sonra ne yapıyor? 
«Rejimin kilit adamı durumu bildiriyor, ama 
rejimin kaderini bir kere daha umursamıyor 
eslki devir adamlarının eline düşmeden veya 
oyuncağı olmadan onlarla anlaşmayı ve çıkarı
nı gözetmeyi tercih ediyordu.» 

Bu direfctuar idaresindeki 5 zattan birini 
kasdediyor. Bizde böyle bir şey yok. Başbakan
da kaldı bu şey. Yani, böyle bir şey yok. Baş
bakanda kaldı hu doğrudan doğruya. 

Hukuk eşitliği ile .millî hâkimiyet, yeni si
yasi bina kurulurken en çok mcvzuubalısolan-
lardandı. 

Bakın siyasi eşitlik ve millî hâkimiyet... Bu
gün nasıl anlıyoruz millî hâkimiyeti? Hepiniz, 
bütün profesörler toplanmışlar bir noktaya ge
lemiyorlar. Hele Başbakan hiçbirine uyamıyor... 
Aynı durum... Müsavatı biraz sonra belki Sa
yın Bakanımız izah buyuracaklar. Bakın, Ba
kanın da eşitlik anlayışı başka olacak. Dinle
dim ben, onun hukuk eşitliği de başka olacak
tır. Bu böyle olmaz. O günkü devre aynen uyu
yoruz. Bunlar inkılâbın en bclllbaşlı prensip
leri idi. Bunlar zamana ve devre göre başka 
başka şekillerde anlaşıldı ve tatbik edildi. Ba
sın iki taraflı idi... 

Belli. Memlekette işsizlik ve sefalet diz bo
yu idi. Hayat pahalılığı durmadan artıyordu. 

Şimdi arkadaşlar; şu noktaya gelmiş
ken tekrar edeyim, Türk Milleti bizden hür
riyet içinde refaha ulaşmamızı istiyor. He
def ve gaye bu. Ama biz bıraktık bunu, 
eski devri ihya, huzursuzluklar, şunlar, bun
larla uğraşıyoruz. (A. P. den, «Uğraşmayın» 
sesleri.) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz hatibe, 
çok rica ederim. 

Buyurun efendim. 
KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 

KOKSAL (Devamla) — Sayın arkadaşlarım; 
bizdeki gerçek durum budur. Fransa'daki 
gerçek durumun hemen hemen değil, raporu 
ile beraber tıpatıp. 

Şimdi, bu Fransa'daki durumun neticesi de 
belli, geçmiş bu devre. Tarih tekerrürdür, 
derler. Neticesi de belli, kanlı safhalara 
girmiş memleket. Neden dolayı? Şu eski devir 
adamlarının zihniyetlerinden dolayı. Şimdi ne 
yapıyoruz? Sayın Şeref Kayalar'm dediği 
gibi, 5 nci madde ile eski devir adamla
rını nerelere getiriyoruz? Yassıada'ya hemen 
hemen gittiği yere. Nereden gitti ise oraya 
getiriyoruz. Bunlar ne haldedir bugün? 
Bunlar hürriyetlerine kavuşmuştur. Sanatla
rını yapmaktadır. (Gürültüler.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
iki ay kala emekli maaşı bağladınız. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Söyle
yeyim, emekli maaşı bağladık. Şimdi bey
efendi «iki ay kala» diyor. Getirin emekli 
maaşı bağlıyalım hüsnüniyetli iseniz. 

Yalnız beyefendiye arz ediyorum, <o söyli-
yen arkadaşa. Başka arkadaşlarıma asla. 

Demek ki, hürriyetine kavuşmuş, meslekine 
kavuşmuş, emekli maaşı verilmiş. Ben pole
mik yapmak istemiyorum. Geçimleri üzerin
de söz söylemeyi arzu etmiyorum. Çünkü, el
bette geçinecektir. Ailesi çoluğu çocukları 
var. Yalnız, bu, kanun ne istiyor? Bu kanun, 
bu adamlar nereden Yassıada'ya gitti ise, 
o noktaya kadar hiç, olmazsa yaklaşsınlar. 
Nereye? Müsteşarlığa, icrai ve kazai organ
da istedikleri yere. Müddeiumumi, vali niçin 
olmasın, Samet Ağaoğlu bir plânlama müs
teşarı niçin olmasın. Ethem Yetkiner bir is
tanbul valisi niçin olmasın. Şimdi arkadaş
larım tabloyu çiziyorum, bir noktaya gelece
ğim. Sayın Cenap Ege mütemadiyen söylü
yor ama, kaç aylıktır bilmem. Veya Baş
bakanı takibediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; demek ki, hür
riyetlerine kavuşmuşlardır. Sanatlarının icra-
smı vermişiz, emekli maaşı bağlamışız. Bağ
lanacaklar varsa çocuklarının suçu yok, ge

tirsinler bağlıyalım. Ne kalmış geriye! Di
yorlar ki, kamu haklarım verelim, Devlet me
muru olsunlar. 

Arkadaşlar; işte size okudum. Diyorum 
ki, bende, bunları verirseniz, Fransa'da ger
çek bir durum var, bizimkine de uyuyor. 
Sonra adam neticesinde bir şeyler demiş, ol
muş da. Böyle bir duruma gireriz. Bizden 
ikaz. Katiyen başka bir şey değil. Gürül gü
rül rey verin çıkarın. Ama normal düşünmemiz
de, memleketin gerçeklerini düşünmemizde, 
memleketin gerçeklerini bilhassa bu miyara 
sürtmemizde çok fayda mülâhaza ederim. Son
ra Şeref Kayalar, «E Canım ne olacak bunda; 
Devletin parasını falana filâna harcamış, bu 4,5 
milyonu affedelim, huzura kavuşacak diyor. 
Huzura kavuşacak millet... Demek ki, 8 lira 
yevmiye alan bir işçinin bütçeye verdiği vergi
nin 4,5 milyon lirasını falana, filâna sarf etmiş 
adamı affedersek göbek atacak o adam, huzura 
kavuşacak. Beyler, bu milletin vergisini yeme
mek lâzım. Bugün o zat 32 milyona tecavüz et
miştir. Affetmediğiniz hırsız, bir kişinin evine 
girip çalıyor. O, 32 milyonun bütçesini almıştır. 
Hepimizin, hepinizin, her Türk Çocuğunun bun
da hakkı vardır. Ondan sonra da göbek ataca
ğız, oh paramızı yedi, affettik çok şükür huzur 
geldi diye. Olmaz, beyler. Çok istirham ederim 
biraz mâkul hareket fayda getirir, zarar getir
mez. 

Şimdi şu halde bu kanunun bu maddesi bu 
şekilde çıkarsa şu gerçek duruma, intikal etme
mizi arzu etmiyorum ama ne yazık ki, olacak
tır. Bizlerin arkadaşlar, inandığımız şudur : 27 
Mayıs Anayasası bu memlekete hâkim kılınma
lıdır. Bunun mücadelesini hayatımızın sonuna 
kadar yapacağız. Kemiyet bizim için mühim de
ğildir, keyfiyet mühimdir. Tek de kalsak yapa
cağız, çift de kalsak yapacağız, yüzbinleree de 
kalsak yine yapacağız. Niye yapacağız? Hürri
yet rejimini ve bu memleketin hürriyet ve refah 
içinde ileri gitmesinin savunmasını yapacağız, 
başka yolumuz yok. inanıyoruz, inandığımız yol 
budur. Ayrıca bir nebzecik de tuzumuz vardır 
içinde. Başka yolu yok. O halde biz burada ko
nuşurken, bâzı arkadaşlarım sabırsızlık gösteri
yor, göstermesinler. Ben bunun savunucusu-
yum, mücadeleye gireceğim. Henüz daha müca
deleye girmiş değiliz, sabırlıyız, mücadeleye gi-
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receğiz ve bu Anayasanın memlekete hâkim*ol* 
ması için şiddetli mücadeleye gireceğiz,: Onun 
için şu lâflarımdan almılmamalıdır, ders alın
ması ieabeder. Ama okursunuz, dinlersiniz, bu 
fikirde olmayabilirsiniz, tatbikat gösterecektir. 
Teşriî organ memleketin gerçekleri bakımmdajı 
af lâzımdır diyor. Nedir memleketin gerçekleri1? 
Soracağım Sayın Bakandan. Bugüne, kadar söy
lemedi. Memleketin gerçeklerini her hâljle Sa
yın Bakan benden sonra söyliyecektir. Memle
ketin gerçekleri bakımından bu böyledir. Nedir 
bugün memleketin gerçeği. 4,5 milyonu, affe
derseniz memleket huzura, kavuşur. Yok arka
daşlar. Peki bu affı çıkarırsak yarın ne ..olacak
tır? O da yok. Nasıl bir durum hâsıl olacak? 
Hükümet iktidar, teşriî organ arkasını gören 
değil, arkasından ders alan çok ilerileri gören
lerdir. Böyle bir iktidara, böyle bir teşriî orga
na ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh biz bu yola 
girmeliyiz. İleriyi düşünmiyelim, bugünkü du
rumu düşünelim, ondan sonra da eski devir 
adamlarının, Adalet Partisi içinde azınlıkta bu
lunan eski devir adamlarının niyet ve maksat
ları istikametinde bilerek veya bilmiyerek gi
delim, bu memleketi karanlık yollara sürükliye-
lim... Olmaz. 

Tekrar söz alacağım grupum namına, şim
dilik bu kadar konuşuyorum. Saygılarımla. 
(Soldan ve ortadan alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşma bit
miştir. Şahıslar adına söz alan arkadaşlarımıza 
sırasiyle söz vereceğim. Bunlar şu şekilde tasni
fe uğramıştır: Lehte, aleyhte ve üzerinde olmak 
üzere arkadaşlar burada sıralanmışlardır. Şim
di evvelâ şa'hsı hakkında lehte konuşacak Sa
yın Suphi Karaman. 

Bir dakika Sayın Karaman rica ederim. 
Efendim, şahısları adına konuşacak arkadaşlar 
için müddet tâyini bakımından bir önerge ve
rilmiştir, bu önergeyi okutarak oylarınıza arz 
edeceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî ^Üye) —~ 
Arkadaşı kürsüye çağırdınız, konuşsun ondan 
sonra önergeyi oylatınız. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet öyle yapacağız efendim. 
Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Şahıslar adına söz alan arkadaşlarımızın 

; adedinin çokluğu sebebiyle şahısları adına, ko-
; ntışaoak arkadaşların hepsinin konuşmaları için, 
; konuşmaların 10 dakika olarak tahdidinin oya 
; sunulmasını arz ye teklif ederim. 
• •. îstan'hul 

Iliîat Öztürkçine 

BAŞKAN — Efendim şimdi müsaade buyu-
• run. Sayın Karaman bu önergeden evvel davet 

edilmiş bulunuyordu. Sayın Karaman'a söz ve-
\ riyorum, kendileri konuşacaklardır, daha sonra 
\ Sayın Özgüneş de önergenin aleyhinde konuş

mak üzere söz vereceğim. Buyurun, Sayın Ka
raman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın, 
Î (Başkan, sayın senatörler, Yüce Senatonun in-
; celemesine ve kabulüne sunulan bâzı suç ve cer, 
• zalarm affı hakkındaki kanun tasarısı, taşıdığı 

özelliklerden ötürü, toplumumuzu hukukî, sos-
• yal ve .ahlâki yönlerden etfciliyeeek bir anâhiyet 
: arz etmektedir. Yasama organlarından çıkan 
her kanun, toplum hayatımızın hukukî yönden 
biçimlendirilmişinde az veya ç'ok ibir etkiye 
sahiptir. Siyasi, .malî, sosyal ve ahlâki şümulü 

: içerisinde, doğuracağı suçları itibariyle huzu-
; runuzdaki bu af kanunu, Türk Unlusunun ge-
\ leceğinde son derecede ilginç yargı •hükümleri-,. 
\ nin yer •etimesine sebebolacak ve millî vicdanı 
i önemli ibir surette sarsacaktır. Tasarının, Meç--: 
- İtelerdeki çoğunluğun arzusu istikametinde ve 
\ bu şekliyle kabulü halinde Türk toplumunun 
; adalet inancında husule gelecek çöküntü, ge--
; lecek kuşakların sosyal ve siyasi davranırlarını 
= etkiliyec ektir. (Adalet /mülkün temelidir.» sö-
; zünde-üç ayrı kavram vardır. Adalet mülk ve. 
\ temel temel kelimesi diğer iki kavramın (mülk 
İ ve adalet kavramlarının) iliş'kıisindeJki niteliği 
\ sıfatlandırmaktan daha ötede bir önem taşıma-
| maktadır. Buna .mukabil diğer iki kavram, mül-. 
\ kün adalete dayalılığım ifade ederek kesin 
\ ilişkiyi ortaya koymaktadır. Mülkün yapışın-; 
1 daki sosyal ve siyasal doku, ken/cüsine esas 
j olan, tem«l olan adalet anlayışı ile ıbirtöifcte mü-
> talâa edilince tarih boyunca zaman, zaman in-
l san topluluklarına hâkim olan 'bunalımın ka-
[ rakteri çizilmiş olur. Bunlar tarih çizıgisinirı 
| minimum ve maksimum noktalandır. Bu nok~ 
| talarda, devletlerin ve milletlerin sosyal ve si-: 
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yasal hayatlarını etkiliyen alt yapıdaki büyük 
haksızlıkları veya adalet duygusundaki yüce
likleri bütün haşmeti ile görebilmekteyiz. Uy
garlıkta geri kalmışlık demek olan hukukun 
noksanlığı toplumu zorlamaya götürür. Di
ğer taraftan anlaşmazlıkların genişleteceği hu
kuk da toplumun ihtiyaçlarını 'karşılıyamaz ise 
anaı-AnU ye intihatm kaynağı Hur. Birinci 
hal için islâmiyet'in gelişmesi, ikincisi için .Ro
manın çöküşü örnek olarak verilebilir. (îellş-
mekte olan toplumlarda hukukun noksanlığını 
gidermeyi ve ihtiyaçlara uygun hukuk genişle
tilmesini dengede tutmak yönetici aydın kad
roların başlıca görevidir. İşte bu itibarla, bün
yesinde taşıdığı siyasi, malî, sosyal ve ahlâki 
nitelikleriyle Türk Ulusunun -geleceğinde son 
derecede ilginç yargı hükümlerinin yer etmesi
ne sebebolaca'k ve millî vicdanı önemli bir su
rette sarsarak mülkün yapısındaki sosyal ve 
siyasal dokuyu etkiliyecek olan bu tasarı kar
şısında son derece gerçekçi davranmak, objek
tif olmak, âdil bulunmak bütün senatörler 
için kaçınılmaz görev, küçümsenemez sorumlu
luktur. Yaratacağınız adalet hayallerinizde!;1! 
sırça köşklerin değil, çocuklarımızın yaşıyaeağı 
•mülkün temeli olmalıdır. 

Sayın senatörler, işte yukarıda ortaya koy
duğum düşüncelerin ışığı altında, bâzı suç ve 
eczaların affı hakkındaki kanun tasarısmın 
huzurunuzda bulunan şekli üzerinde haksız, 
adaletsiz, yargı hükümlerini sarsıcı, birkaç nok
ta için dikkatlerinizi çekmek istiyorum. • 

Evvelâ affedilecek suç ve ce-zalarm tâbi tu
tulduğu tarihin 5 Haziran 19GG olarak tesYH 
son derecede sakıncalıdır. Bu tarih, 1905 se
çimlerinde iktidarı kazanan partinin secim be-
yanmmeriyle af çıkaracağını radyo aracı ile 1Hli-
lete ilân ettiği ilk tarih olan 18 Eylül 190Ö tmı 
soıvaki zamanı içerisine almamalıdır. Affedi
leceğini bilen suçun, bazan taam m üt unsunınu 
beraberinde taşıması muhtemeldir. "Bu hal si
yasi sorunlardan muhtemel değil, çok kere va
rittir. Taammüt unsuru suçun masumiyetini 
azaltır, onu zaBml eştirir. Her ne kadar affın 
ahlâki yönü yanında bir de hukukî yönü var
sa da vicdanlarda müeyyidesini bulan ahlâk ku
rullarına göre suçtaki masumiyet onu affa da
ha çok lâyik kılar. Özellikle seçimler ve basın
la ilgili siyasi sorunlardan, affedileceğini bilen 

kasıtlı suçun ahlâk dışı davranışı ile kamu vic
danında açacağı yaranın derinliği büyüktür. 

Toplumumuza bir yıldan beri şümullü bir 
af vadedilmektcdir. Affın siyasi veçhesi ara
ba plâkalarına kadar reaksiyonunu vermişse 
de, şümullü af bütün vicdanlarda makesini 
bulmuştur. Affın kansamını 18 Evlül 1965 
ten bu tarafa almakla Devleti vatandaşın 
suç tosv'kçisi durumuna düşürmüş olnyo-
"uz. ITmhir iktidarın, hiçbir Hükümetin, hiç-
^'r Parlâmentonun buna hakkı yoktur. 
Yabama süresi içerisinde secici nitelikte bu-
bınan "Pariâmento, veva bir Hükümet millet 
'•••-'•MenM-̂ brn dcvamlıb'nm temsil eden Dev-
let'n suikastçısı olamaz. Mülkün sosyal ve 
-k-a-al dokusunu tahribetmpye yöre^n bir 
•"lal"t, tevzii, fi-f yolu ile bile olsa. Devletin 
t •'-mVnu dinamitlemekten başka bir rmlam 
f-ı.-T-Tivacakiv*. Bütün vicdanbı^da maVerni 
bv'.-nı şümullü affın ilân edildiği tarihten 
c-'ur*aki zîi"i!iııı da kausamasımn. bugün iein 
.̂,»•11,-!-!o-! hukukî sakıncaları yanında, gele-

'"ikte]'i örnekler için doğuracağı yargı hü-
]'""oleri eok daha yıkıcı olacaktır, ti ân edil
diği tarihten sonraki zaman içerisinde iş-
1 nen suçların affı halinde, bu suçlardan za-
,..,.. n-(">> enlerin du'mmnmı düşünüyor musunuz? 
Bir tarafta affedileceğini bilecek suç işli-
vıı'oı', di «ver tarafta suca suçla karsı koy
madın kanun yoluna başvuranlar. Suçluları 
at'Ydincc. mağdurları suca suçla karşı koy-
•aa.'aış obuanın nedametine itmiş olmuyor 
m"vuz'? Öte yandan ilân edilirken hangi 
' ^cların af dışı bırakılacağı açıklanmadığına 
'vöre, basit vatandaşın idraki içinde affedi
leceğini zannederek taammüt unsurunu bera-
b-rinde bulunduran bir kısım suçların affı, 
dikerlerinin af dışı bırakılması halinde bu 
' oınune's^nda vatandasın idraki de cezalan
dırılmış olmuyor mu? Buna karşılık profes
yoneller, özellikle secim suçları ve basın yo-
liyle siyasi suç işliyebilecek tıynetteki pro
fesyoneller de mükâfatlandırılmış oluyor. Sa
yrı Adalet Bakanından öğ e*unek istiyo
rum. Suçluların, aftan yararlananların siyasi 
kuvvetler dengesinde -oranını ölçebilmemiz ve 
18 Eylül 1905 ten 5 Haziran 1906 ya kaydır
manın siyasi bir amaçla mı, yoksa hukukî 
bir gerekçeye mi dayandığını anlamak için 
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şıı soruların cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. 18 Eylül 1965 ile 5 Haziran 1966 ta
rihleri arasında bu tasarıya göre affa tâbi 
kaç seçim suçu ve kaç basın suçu işlen
miştir. Bunların her birinden kaçı iktidar 
kanadına, kaçı muhalefete bağlı kişidir, ku
rum ve organlardadır. Bu soruların ce
vabı kesinlikle belirtildiğinde, kamu vicda
nında yara açan tahripkâr kalemşörlerin 
hangi cenahta daha kesif olduğu görüle
cek, din ve ahlâk simsarlarının vadedilen 
affın gölgesine sığınmış yüzlerin deki maske
ler düşecek, suratlarmdaki ahlâkilik ölçüsü 
görülecektir. O zaman affın kapsamını 5 Hazi
ran 1966 tarihine kaydırmakta hukukî bir zo-
runluk mu, yoksa siyasi amaç mı, olduğu 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Sayın senatörler, af tasarısı üzerinde ikinci 
olarak delineceğim husus Hükümet teklifin
de ve Millet Meclisince kabul edilen. metind<\ 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi ile 
mahkûm edilmiş olanlara af uygulanırken. 
mahkûmların menşei dikkate alınarak göze
tilen farklılıktır. Gerr-ekten de, 3924 tarih1]' 
ve 491 savdı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Ha
ziran 1960 tarihli ve (1) sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine tevfikan kurulan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenler,, fer'i ve mütem
mim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şamil olmak üzere affedilir
lerken Türk Ceza Kanununun aynı maddesi 
ile mahkûm edilen 20 - 21 Mayıs 1963 olay
ları suçluları, cezalarının derecesine göre. an
cak çeşitli kademede affa lâyık görülebil
mektedir. T. C. Kanununun aynı maddesi 
ile mahkûm edilmiş kişilere affın farklı 
biçimde uygulanmak istenmesi haksızlıktır, 
adalet ölçülerine uymamaktadır, siyasi maksat 
taşımaktadır. Mahkûmların menşe farkından 
dolayı siyasi istismar vesilesi olarak Devletin 
siyasi bünyesini sarsar mahiyettedir ve en ni
hayet Anayasanın 12 nci maddesine aykırıdır. 
Af tasarısının başka hiçbir yerinde T. C. Kanu
nunun bir diğer maddesi ile mahkûm edilmiş 
olanlara vakaların mahiyeti, suçluların menşe 
farkı dikkate alınarak çeşitli af uygulaması ya
pılmamıştır. Bu farkm yalnız T. C. Kanunu
nun 14C ncı maddesinde uygulanması. Yüksek 

Adalet Divanınca mahkûm edilenlerle 20 •- 21 
Mayıs mahkûmlarının af karşısında ayrı ayrı 
mütalâa edilmesi açık bir haksızlıktır. Mah
kûmların menşe farklarından ötürü, siyasi 
amaçlarla sürdürülmeye müsait istismar yara
tılmasının, Türk iç politikasına hangi gözle, 
hangi yönden bakılırsa bakılsın, mülkün sos
yal ve siyasal dokusunda yapacağı tahribat bü
yük olacaktır. Bu af tasarısının her şeyden 
önce politik amaçlarla ve siyasi suçlar için ted
vin edildiği su götürmez bir gerçektir. 1961 se
çimlerinden hemen sonra Türk politik hayatı
nın bugüne kadar izlediği seyir, bunun en açık 
delilidir. Kanunun bu yönünün eleştirilmesi 
grup sözcümüz tarafından yapıldığı için tara
fımdan ayrıca bunlara değinilmiyecektir. Di
ğer suçlara teşmil edilen af, bu tasarıda siyasi 
affın bir tavizi, bir kefareti halindedir. Bu ta
viz, bu kefaret diğer suçlarla bir tutularak 
20 - 21 Mayıs suçlularına da teşmil edilmek is
lenmiş ve sanki yokmuş gibi 20 - 21 Mayıs suç
larının siyasi yönü bilinmemezlikten gelinmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs olayla
rının kaynağındaki derinliği, nedenini Mamak 
Mahkemesinde söylenenler ve Gülgedeki Adam 
dâhil hiç kimse tam olarak ortaya koyamamış
tır. Bugün için her şeyin tam olarak bilinme
sinde belki «-akıncılar da vardır. Olayların 
kaynaktaki derinliğinde birkaç kişinin ihtiras 
dolu ihaneti ve birkaç kişinin ga-baveti yatmak
tadır. Sonradan piyasaya dökülenler ve bugün 
hapshane köşelerini dolduranların hepsi, son
radan yapılan istismarn kurbanlarıdırlar. Bu 
istismarda 1961 seçimlerinden hemen sonra 
Türk politik hayatının izlediği seyrin büyük 
rolü olduğunu da unutmıyalım. Meseleye han
gi yönden bakılırsa bakılsın 20 - 21 Mayıs mah
kûmları siyasi suçludurlar ve Yüksek Adalet 
Divanınca ma'hkûm edilenler gibi T. C. Kanu
nunun 146 ncı maddesi ile mahkûm edilmişler
dir. Şimdilik kademeli affa tabi tutulup geri
ye kalan cezalarının da mütaakıp bir afta kal
dırılacağını ima etmenin hiçbir hukukî mesne
di olamaz. Hiçbir af, kendisini bir başka affın 
kliyeeeğini ima edemez. Böyle adalet olmaz, 
böyle hukuk düzeni olmaz, böyle hukuk devle
ti, böyle demokrasi olamaz. Böyle bir ima 
daha şimddien diğer suç alanlarında Devleti, 
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vatandaşın suç teşvikçisi durumuna sokar. ' >u 
yol aklî değildir, bu yol hizmeti Hükümet de
ğildir. 

Sayın senatörler, af tasarısının bu yönü, 
20 - 21 Mayıs suçluları ile Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenler arasında eşitlik gözet-
miyen bu yönü, hukuk açısından siyaset kok
maktadır. Hepiniz bilirsiniz ki, hukukun kay
nağı akıl ise, hukuk insanlara güven verir. 
Eğer hukukun kaynağı siyaset ise, hukuk 
serttir, haşindir. Eski devirlerde 'hukukun 
kaynağı otorite idi. Yeni hukukun kaynağı 
akıldır. Hukukun kaynağı akıldan siyasete 
kaydıkça hukukta zalimliğe, alçaklığa kayar. 
Nihayet, af tasarısının 20 - 21 Mayıs suçluları 
ile Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilen
ler arasında eşitsizlik yaratan yönü Anayasanın 
12 nci maddesine de açıkça aykırıdır. Anaya
sanın bu maddesinde, herkesin siyasi düşünce, 
felsefe, inanç ayırımı gözetilmeksizin kanun 
önünde eşit olduğu ve hiçbir kişiye, aileye züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanmamıyacağı belir
tilmektedir. Oysa huzurunuzda bulunan af ta
sarısında,. mahkûmiyetlerine esas olan siyasi 
düşünce, felsefe ve inançları ayrı iki zümreye 
farklı işlem yapılmak suretiyle eşitlik ilkesi bo
zulmaktadır. Tasarı bu haliyle Anayasaya ay
kırı bir kanun olarak çıkacak ve Anayasa Mah
kemesine başvurulması halinde iptal edilecek
tir. Sonradan işleri sarpa sardırmadan, bu 
haksızlığın şimdiden düzeltilmesi faydalı ola- ı 
çaktır. Böyle bir iptalin hemen yapılabileceği 
26 temmuz 1966 gün ve 12358 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan bir Anayasa Mahkemesi ka
rarından kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu karar
da 683] sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 4 ncü ve 5 nci fıkralarının vatandaşla
rın kanun önünde eşitsizliğini sağladığı görü
lerek 5 nci fıkra iptal edilmiş ve Anayasanın 
eşitlik ilkesi korunmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin kararını özet olarak 
okuyorum : 

«Oturdukları yer köy, yahut belediye sınır
ları içi olduğuna göre vatandaşlar iki zümreye 
ayrılmaktadır. Kanun bunlardan ikinci zümre-
dekilerin taşıtlarının zorla alımını, müsadere
sini emretmesine karşılık 1 nci zümredekiler 
için zor alımının uygülanamıyacağı kuralını | 

j koymuş ve bu gibilerin ek bir para cezasının 
alınması ile yetinilmesini öngörmüştür. 

Mahkeme kararı sonucu : 
5 nci fıkra, yani çiftçilikle meşgul olanların 

malları alınmaz, fıkrası Anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline Başkan Lûtfi Akatlı, üyeler
den Asım Erkan, Salim Başol, Celâlettin Ku-
ralı'nm ve Sait Küçek'in muhalefetleri ile ve oy 
çokluğu ile kabul edilmiş ve iptal edilmiştir» di
yor. Demek ki, aynı maddeye göre aynı durum
da olan bu eski kanunun bile vatandaşı ikiye 
bölüp farklı muamele yapan hükümleri bugün 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmek
tedir. Halbuki huzurunuzda bulunan bu kanu
nun 146 nci maddesi ile mahkûm edilen bir kı
sım mahkûmların tüm affı, neticeleri ile bir
likte affı, bir kısmının affedilmesi ve gelenekli 
bir af ima edilerek bırakılmış olması eşitlik ilke
sine aykırıdır. 

Orman Kanununun 108 nci maddesinin 4ncü 
fıkrasını okuyorum : 

«Kaçaik orman mallarının taşınmasında, kul
lanılan canlı ve cansız bütün nakil vasıtaları, 
kime aidolursa olsun idarece zapt ve mahkeme
lerce müsaderesine hükmolunur.» 

5 nci fıkra bundan farklı, onu da okuyo
rum : 

«Ancak, çiftçi, köylü olup, köyde sakin bu
lunduğu ve ziraat işlerinde kullanılan ve ken
dilerine ait bulunan vasıtalarla bizzat nakliyat 
yaptığı anlaşılan at, kısrak, katır, merkep, 
öküz, inek, manda ile kağnı, araba ve koşumları 
hakkında müsadere hükmü tatbik olunmaz.» 

İkilik konmuş vatandaş arasına. Belediye 
hudutları içinde olanların ki, zaptediliyor, zor
la almıyor. Fakat köyde çiftçilikle meşgul olan
larınla alınmıyor. Anayasa Mahkemesinin ka
rarı : 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının değinmek istediğim diğer önemli yö
nü de fikir suçlarını affın kapsamı dışında tut
muş bulunmasıdır. Devlet Hazinesini soyanları, 
vergi ve döviz kaçakçılarını, Atatürk ve 27 Ma
yıs düşmanlarını ve bizzat kanun yapıcılarının 
suçlarım affeden bir tasarının fikir suçlarını 
kapsamı dışında bırakması aklın ve mantığın 
kabul edebileceği bir husus değildir. Bunun ör
neği ancak ve ancak, hukuk ve fikir ilkelliği 
içerisinde bulunan geri kalmış ülkelerde veya 
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siyasi tercihi oligarşiye bağlı diktatör idarele
rinde görülebilir. Adı demokrasi olan bir mem
lekette böyle bir davranış, demokrasinin şerefli 
mücadele tarihine karşı saygısızlıktır. O zaman 
bu bilimsel demokrasinin, çıkarcı ve istismarcı 
menfaat gruplarının yönettiği bu idarenin ger
çek adını da koymak lazımdır. Hiçbir demokra
side, geçmişle yapılan şerefli mücadele atmosfe
rinin gerisine düşüldüğü görülmemiştir. Aksi 
halde demokrasinin hürriyete, fazilete ve iyili
ğe yönelmiş bir rejim olduğu nasıl iddia edile
bilirdi? 

Kamu oyu affın faydasını, olsa, olsa, sadece 
siyasi ve fikir suçlarının affında tartışmayabi
lir. Siyasi suçlar, çok defa vicdanların samimî 
tercihlerinin sonucu yanılmalarla meydana ge
lirler. 

Fikir suçları da demokratik anayasaların 
düşünce, kanaat .hürriyetleri çerçevesinde müta
lâa edilirler. Bu ölçüler içerisinde siyasi suçla
rın ve hele -fikir suçlarının affı karşısında bu
lunmak demokrasi ilkeleriyle asla bağdaşamaz. 
Demokrasi ile idare edilen ülkelerde bir af ka
nunu. çıksa, çıksa- ancak fikir suçları için ve si
yasi suçlar için çıkabilir. Hal böyle iken af tasa
rısının, Türkiye'de fikir özgürlüğünü kısıtlayan, 
faşist İtalya'dan aktarılmış ve hem de madde
deki cebir unsuru kaldırılarak şiddet insafsız 
bir hale getirilmiş bulunan 141 - 142 nci madde 
suçlarım af dışında bırakmış olmasının, demok
rasi ile idare edilen bir hukuk devleti ortamın
da izahını yapmak mümkün değildir. Af tasa
rısının fikir suçlarını affın kapsamı dışında tu
tan bu anlayışında, hukukun kaynağı yine akıl
dan siyasete intikal ettirilmiş ve getirilmek iste
nen hukuk- zalimleştirilmiştir. 

1061 •Anayasasına dayalı demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye'nin 1966 
orta-mıîıda* her türlü fikir suçlarının bu tasarı 
ile getirilmekte olan affın kapsamı dışında tu
tul ması, gelecek kuşakların bugünleri yargısın
da önemli nirengi noktalarından birisini teşkil 
edecektir. Nasılki büyük vatan şairi Namık Ke
mal'i kendi devrinde -teorim edenler bulunmuş 
ve sonradan bunların çocukları onu bir hürriyet 
kahramanı görmüşlerse bugün halk şairi Aşık 
İhsani'ye bu affı lâyık görmiyenlerin çocukları 
da Anayasayı raftan böyle indirmek istiyen bu 
şairi ..yarın bir kahraman olarak göreceklerdir. 

Sayın senatörler, sözlerime büyük ya hm şa
iri Namık Kemal'in bir beyit i ile :-;;m vererek he
pinizi saygı ile selâmlarım. 

Bulunmazsa Adalet bir milletin efrada bey
ninde, 

Geçer bir gün zemine arşa, çil: ;a. p...wi !).'-.•-
Jet, 

(Orta ve sol taraftan n!k\ş!ar) 
BAŞKAN —- Sayın Özgüneş, önergenin aley-

dinde, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) —• Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun say m üye
leri; müzakere edilen kanım İnsansının sadece 
hukuk acısından incelenmesi doğru değildir. 
Aksine bu tasarının' kendisinden önce gelmiş 
olan birçok .sosyal ve politik hâdiselerle sıla 
irtibatı vardır ve kendisinden sonra gelecek 
bâzı sosyal ve politik hâdiselere de gebedir. 
Müsaade edin bu 10 dakikalık bir zaman içine 
sıkıştırmayın da, biz 27 Mayıs öncesini restore 
hedefini tutan bu kanını tasarısının meydana 
getireceği politik ve sosyal ra.hatsızhklan bu
rada bir bir belirtelim. Müsaade edin, şimdiye 
kadar Osman Koksal hariç tut ulursa.,, geri ka
lan bütün arkadaşlarımız hâdiseyi sadece hu
kuk açısından aldılar. Biz meseleye bir de sos
yal bakımdan dokunalım. Meydana getirecek
leri huzursuzlukları bir bir ortaya kovalım. 
Sayın Osman Koksal Fransız İhtilâli ije kar
şılaştırdı ve Fransız İhtilâlini re;io;e .etmek 
zihniyetinin başına gelenleri, katei! iği .mesafe
yi bir bir anlattı. Bugünkü durumla onun ara
sındaki .ayniyeti bütün senatörler büyük bir 
ibretle dinlediler. Müsaade buyurun da biz 
de Güney- Amerika'dan başlıydı, Afrika'dan 
geçen ve Güney - Kore'ye kadar uzayan rejim 
huzursuzluğu çeken, ihtilâller ve restore hare
ketleriyle mütemadiyen çalkalanan memleket
lerde meydana gelen hâdiseleri anlatalım. Na
sıl bugüne, günümüze uyduğunu, orada res
tore hareketlerinin nelerle karşılaştığını, bi
zim de nelerle karşılaşmamız muhtemel oldu
ğunu bir bir belirtelim. Buna mib'-anue etmez
seniz, sadece on dakika içinde susturmaya ça
lışırsanız, mevcut ekseriyetinizle bunu. sustur
maya çalışırsanız bu memleketin hayrına olmı-
yacaktır. Kimsenin de hayrına olmıyacakfır. 

Arkadaşlarım, yine müsaade edin, ikinci 
noktayı belirtelim. Bu kanun tasarısının nasıl. 
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eş'İk;:zlîk getirdiğini bir bir anlatalım. Yalnız 
Yasuada'da eletil, Anayasaca mahkûm edilen
ler bugün memlekette serbest gezerlerken, ağır 
bir lahrik karşısında ve i'akat yanlış bir teş
hisle, millete karşı değil, millet için silâha 
;:•<; ı!ıaı« olan bir avuç vatan evlâdını affetme-
men'n nasıl bir millî hacalet olacağını buradan 
belir; elim. 

Takrir sahibi daha evvel verdiği bir takri
rinde gece de devam edelim, çünkü gazeteler 
yazamaz, dedi. Hğm yanlış duymadı isem, ar
kadaşlar bu, takrir sahibinin bir zihniyetini 
çok İyi belirtmektedir. Evvelce verdiği takrir
le buradaki müzakereleri basından saklamak 
isti\ ordu. Arkadaşlarım, bir milletin hepisi bu 
reni;oda, gelip, bu müzakereleri dinliyemez. 
Basından bir müzakereyi saklamak Meclisin 
aleniliğini gidermek demektir. Şimdi, 10 daki
ka ile laudldeiinekle ağızlarımız kapanmak is
leniyor. Ekseriyetiniz var, kanunu istediği
n i gibi çıkarabilirsiniz. Bunda şek, şüphe yok. 
Ama biz kanun çıktıktım sonra olacak hâdise
leri, muhtemel hâdiseleri bir bir anlatalım, on
ları, dinleyin, ondan sonra hükmünüzü verin. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN---- Efendim. önergeyi okutuyorum. 
(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 

üztürkçine'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına konu-
şnn arkadaşlarımız için on dakikalık bir müd
det gösteriliyor önergede. Bunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
(id e karşı 73 oyla kabul edilmiştir. 

Aleyhte, Sayın Ulusoy. 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım, Yüce Meclisin mil
lide Lir atıfeti olacak, af kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüş ve kanaatlerimi ana 
hailarıyle arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Af, malûmunuz olduğu veçhile ce
miyeti huzura, kavuşturacak sosyal bir ted
birdir. ' 

, ı., 
Huzurunuza getirilen af tasarısı ise bun

dan mahrum ve Anayasaya aykırıdır. Tasarı 
dikkatle tetkik buyurulduğunda görülür ki, 
Anayasanın mahkûm ettiği bir devrenin 
zihniyetini temize, çıkarmak ve 27 Mayısı ret 
ve; inkâr eden bir zihniyetle ele alınmıştır. 

Bilirsiniz ki, bir affın çıkarılmasında her 
şeyden evvel içtimai kaidenin meveudolup ol
madığı mülâhaza edilir. 

Siyasi emellerinin tahakkuku için her ik
tidara gelen Hükümet bir af kanunu çıkar
maya yeltenirse bu hareket memlekette suç
luların azalmasına değil bilâkis artmasına 
âmil olur. 

Aziz arkadaşlarım, malûmunuz veçhile 148 
milletvekili ve senatör arkadaşımız halen ko
vuşturmak durumdadırlar. Bu kovuştur
mak arkadaşların suçlarını affın şümulüne 
sokmak Yüce Meclisin itibarına ağır bir 
darbe değil midir? Parlâmento hayatında 
hiçbir Meclisin kendi kendini affettiği gö
rülmemiştir. Bundan içtinabedilmcsi en ha
lisane temennimdir. Bir af tasarısı cemiye
tin huzura, sükûna ve millî barışa hizmet 
düşüncesiyle hazırlanırsa bir mâna ifade eder. 
Yoksa bir vesikadan daha ileri gidemez. 
Huzur yerine huzursuzluk doğar. 

Geçmişin acı hâtıralarını sözde kapat
maya çalışanlar ştınu • bilmelidirler ki, bu
günkü nizamın meşru temeli 27 Mayıstır. Bu
nu gölgelemeye kimsenin kudreti yetmiye-
cektir. ^ 

Sayın senatörler, Adalet Partisi kendi 
siyasi emellerine kavuşabilmek için millete 
vadettiği affı huzurunuza getirmemiş, muay-
yen bir zümrenin refah ve saadete kavuş
ması için çalışmıştır. Bu da calibi dikkattir. 
Bu hal memlekete huzur değil bilâkis huzur
suzluk getirecektir. 

Yassıada mahkûmları affedilip âmme hak
ları kendilerine iade edilirken bıyıkları daha 
yeni terlemiş tecrübesiz, şahsi menfaat ve 
ihtirastan bihaber genç subay ve lmrbV"di-
lerin bir emri yapmaktan daha ileri gltmi-
yen fiil ve hareketlerinden dolayı hapsane 
köşelerinde çürütülmesi adalete sığar mı? 
Hayatın çiçeğini görmemiş bu insanlar daha 
ziyade şefkat ve atıfete muhtaçtırlar. Esir-
gemiyelim, tarihî vazifemizi yapalım. 

îşte huzurunuza getirilen kanun tasarısı 
bir, kanun lâyihası değil bir huzursuzluk, ve 
intikam vesikasıdır. 

Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine 
göre, cezalandırılanların da affedilmesine ta-
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raftarım. Şefkat ve atıfet milletten esirgenme
mek amacımızsa yukarıda arz ettiğim cezalıla
rın da affın şümulüne sokulması bizler için 
bir vecibe haline gelmiştir. 

Yok, af yalnız Yassıada mahkûmlarını ceza
larından berî etmek içinse bu şekildeki bir 
affa taraftar olmadığımı arz etmeyi vicdani 
ve vatani bir vazife sayarım. 

Acaba Hükümeti bu adaletsiz davranışa 
sürükleyen sebep nedir? 

Aziz arkadaşlarım, siyasi suçluların idam
ları memleketi badireden kıırtaramıyacağma 
huzur ve sükûnu getiremiyeceğine inandığım
dan siyasi suçluların idam edilmemesinin 
daima savunucusu olmuşumdur. Geçmiş de bu 
düşüncemin doğruluğunu ispat etmişimdir. 

Ne gariptir ki, memleketin tarihini bilen 
ancak tesanütle varlığımızın mümkün olaca
ğına inanan yaşlı ve tecrübeli insanlar benden 
sonra tufan olsun diyerek hırsı pirîlerindon 
vazgeemeyip memlekette intikamcı cereyan
ları körüklemeye devam etmeleri üzüntümü 
bir kat daha artırmıştır. 

Bu memleket yalnız senin, benim değil, he
pimizindir. Çıkaracağımız af, adalet prensip
lerine uygun olmalı ve bir kısım vatandaş
ları ağlatıp bir kısım vatandaşları güldürme-
melidir. Huzurunuza getirilen tasarı kanun
laşırsa milletin Meclise itimadının kalmı-
yaeağı kanısındayım. 

Aziz arkadaşlarım; biliyorsunuz ki, Yassı
ada mahkûmları çeşitli yollarla formüllerle 
affedilmiş ve âmme haklarına da kavuşmuş
lar, hattâ hapsane köşelerinde tek bir insan 
dahi kalmamıştır. O halde huzurunuza geti
rilen bu kanun tasarısı ile ne elde edinilmek 
isteniliyor? 

Eski zihniyetin dirilmesi mi, yoksa 27 Ma
yıs meşruiyetinin kökünden silinmesi mi? Eğer 
Hükümetin düşüncesi bu ise bu kanun tasarısı 
değil bir intikam lâyihasıdır. 

Âdi suçlara da değinmeden geçemiyeceğim. 
Geçim sıkıntısı ve sefalet yüzünden isten-

miyerek işlenen suçların suçluları affedilmi
yor da neden Devlet Hazinesini zarara so
kanlar affediliyor? Bu adalet midir? 

Tasarı inceden inceye tetkik buynmldu-
ğuncla görülürki, huzurunuza getirilen af ka
nunu âmmenin menfaati için değil maalesef 

politik bir zümrenin iadei itibarını sağla
mak amaciyle ele alınmıştır. 

Bu halin vatandaş vicdanında büyük rah
neler açacağına şüpheniz olmasın. 

Aziz arkadaşlarım, rejimi tehdit ve memle
ketin bekasını kökünden silmek için çalışan 
komünizmin daima karşısındayım. Bu cana
varın başını ezmek hepinize düşen vicdani 
bir vazifedir. Bunun için elele verelim hort
lamasına meydan bırakmıyalım. Fikir suçlu
larındı da affedilmesine taraftarım. Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddeleri gereğince 
mahkûm edilenler fikir suçlusu olmadıkla
rından affın şümulüne sokulmasına taraftar 
değilim. Tasarı bu haliyle iltifatınıza maz-
har olsa dahi kanunun memlekete huzur ge-
tiremiyeceği kanaatindeyim. 

Memleketin yaraları sarılmak isteniliyorsa 
bir kısmının değil, hepsinin yaralarını beraber 
saralım. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, üze
rinde... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, peşinen arz edeyim ki, bu ko
nuşma saatinin 10 dakikaya indirilmesine ben 
müteessir oldum. Sebebine gelince; Türkiye'
de Müslüman Türk halkına namütenahi iftira
lar yağdırılır, söylenir ve âdeta bu .memleketin 
çocukları birbirini yer, münevverler onlardan 
değilmiş gibi o kütleye hakaret eder ve bir de 
Türkiye'de nizam kurulsun, intizam kurulsun 
diye söz ederiz. Eğer .müsaade etseydi arkadaş
larım, 'kendilerine rey veren kütleye atılan if
tiraların neler olduğunun içyüzünü ortaya ko
yardım ve koyacaktım. Fa'kat olmadı. Af ka
nunları, kanunlar gelir, fa'kat benim kanaatim 
senatör vicdanının sesine uyar; hattâ bazen 
grupu da onu bağlamaz. Sebebine gelince 
milletine söz vermiştir. Kütlenin huzuruna bak
tığı vakit onun alnına bakıyor o senden bir 

şey bekliyor. Benim ruhumu temsil edeceksin, 
beni müdafaa edeceksin b-eni (kalkındıracaksın 
diyor ve bunu gören ve bunun içinde olan in
sanlar elbette burada merdâne fikirlerini orta
ya ıkoyacak ve serecek merdâne fikirler çarpı
şacak. 

Arkadaşlar memleketlerin tarihini göz önü
ne getirirken kendi tarihini bileceksin. Ben 
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Osman Koksal arkadaşıma teşekkür ederim. 
Fransa İhtilâlinden bahsederken Fransa ihti
lâlini 'kimler hazırladı, bunların ipi 'kimin elin
de idi bunu bilseydi çok daha iyi tahlilini yapar
dı. Bugün Türkiye'de dönen, döndürülmek is
tenen oyunların ipi 'kimlerin elinde olduğunu 
münevver maalesef bilmiyor. Eğer bana mü
saade etleydiniz o ipler kimler tarafından çe
kiliyor ve çekilmektedir, Türkiye'nin çocuk
ları hepsi hüsnüniyet sahibi birbirini yiyor, di-
dikliyor ve 'bunlardan kimler parsa toplıyor 
ortaya koyabilirdik. O suretle Af Kanunu ku
ru bir ifade olmazdı. Hukuk esasen kuru bir 
ifade değildir. Kuru ifade olduğu gün mem
leket realitelerine inemezsiniz. Hukuk içtimai 
hâdiselerin neticesidir. Sizin bütün içtima ça
balarınız da Türkiye'nin düzeni bulunmuyorsa 
kanunlarınız T ürk •milletinin ruhundan değil
dir. Türk milletinin içtimai nedenlerine cevap 
veremiyor demektir. Af kanunlarınız da onun 
için öyle oluyor. Sebebine gelince, eğer içtimai 
kökler tetkik edilerek tahkik edilerek hüküm
ler verilip ona göre hazn-lansaydı, Türk milleti
nin ruhuna göre meseleler hazırlamaydı, elbet
te Türk milleti huzura kavuşacaktı. Biz aedv-
ca fikirlerimizi söyler, beyan ederiz. Çünkü 
Allah alnımıza leke vurmamıştır, kulun leke
sinden korkmayız. Kula kulluk da vazifemiz 
değildir, Allah'a kulluktur. Çünkü Müslü
man Türkler öyleydi. Madem öyledir, arkada
şım bir tarihî vesika okudu, ben de bir tarihî 
vesika ile bunun nedenlerini tahlil etmeye gay
ret edeceğim. Ama iplerin kimin elinde oldu
ğunu öğreneceksiniz o zaman. Türkleri ezmek 
ve yıkmak maddeten gayrimümkündür. Çün
kü Türkler çok sabırlıdır ve mukavemetli in
sanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzetinefis sa-
h'îbidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılık
larından, 'kadere rıza göstermelerinden, anane
lerinin (kuvvetinden, padişahlarına, kuman
danlarına, büyüklerine ohan itaat duyguların
dan ileri gelmektedir. Türkler zekidir ve ken
dilerini müspet yolda şevki idare edecek reisle
re sahibolduklan müddetçe de çalışkandırlar. 
Bakınız sevk ve idare edecek reisler. Maalesef 
bizler olamıyoruz beyler. Türkleri yenmek için 
başta evvelâ itaat duygusunu kırmak geliyor. 
Bunun için de mânevi rabıtalarını kesmek, di
nî metanetini za'fa uğratmak icabeder. Bunun 

da en kısa yolu millî ananelerine ve manevi
yatlarına uymıyan haricî fikirler ve hareketle
re onları alıştırmaktır. Münevverler hep buna 
alıştırıldı maalesef. Türkler haricî muaveneti 
reddederler. Yani haricî yardımı reddederler. 
Haysiyet hisleri buna mânidir. Velevki mu
vakkat bir zaman için zahiri kuvvet ve kudret 
versede Türkleri haricî muavenete alıştırmak, 
maneviyatlarını kırmak lâzımdır. Türkleri 
kendilerinden şeklen çok daha kudretli kalaba
lık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere 
götüren asıl kuvvetleri sıralayacak, ma'kina ve 
vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün ol-
mıyacaktır. Bu sebeple Osmanlı Devletini tas
fiye için müracaat edilecek yol harb değildir. 
Y a l . Yapılacak Türklerin haysiyeti vekarını 
tahrik edeceğinden hakikatlere nüfuz edebil
melerine sebebiyet bulabilir. Yapılacak şey. 
Türklere bir şey hissettirmeden onların bünye
lerini tahribetmek, mânevi hayatlarını sarsmak. 

Beyefendiler ikinci bir tarihî vesika İstan
bul'un fethini anlatıyor, «onlar toplar değildi» 
diyor. «Arı kovanı gibi, mânevi hayatları kuv
vetli, onları teşvik eden Akşemsettinler...» fa
landı diyor. O zamanın lîumu bunu yazmıştı. 
0 halde koca İmparatorluğun çöküş sebepleri, 
koca ımilletin bu hale geliş sebepleri kimler, ne
lerdendir? Arkadaşlar, bir millî mücadele 
geçirdiniz, bir millî mücadelede Maraş'ta, 
Fransız bayrağının dalgalandığı yerde Cuma 
namazı kılınmaz diyen bir imama, şeriat dev
leti kuracak diyorsunuz. Ama o satılmış mü
nevverler Amerika mandasını kabul ediyorlar
dı. Türk halkı kabul etmiyordu. Ve aynı za
manda İngiliz Muhipler Cemiyetinin taraf tar
lan idi. Bir Karadeniz halkı öyle değildi. Sup-
hileri denize döken onlardı. Bu maneviyatına 
sahip insanlar zümresi idi. 19 Mayıs diyorsu
nuz. 19 Mayıs zaten ruhunu ilhamını alıyordu. 
Mesele, 12 Şubat 1920, Büyük Millet Meclisi 
dahi kurulmamıştı, Fransızı Maraş kovmuştu 
ülkesinden. Ne idi b u l . İşte bütün bu ruhu 
münevverler kemirme değil, onu ayağa kaldır
makla mükelleftirler. Yani Türk Milletini ma
nen, maddeten yükseltmek azminde olmalıdır. 
Siz çıkıyorsunuz .163 ncü madde efendim Müs-
1 umanım diyen insanları tahkir ediyorsunuz. Ve 
dolayısiyle deniyor M... 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yok öyle 
şey. Yanlış söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Özden müdahale etmeyi
niz efendim... 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Dinle, 
dinle beni vesika sana ait değil. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yanlız sen 
mi M üs] umansın, biz de Müslümanız. 

BAŞKAN — Sayın özden müsaade buyurun, 
müdahale buyurmayın efendim. Hatibi b-.rakın 
konuşsun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Biz doğru
yu söyledik, siz yanlışı söylüyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Lütfen 
dinleyiniz. Bak ben sadakatle dinledim. Hep
sine hürmet ederim. Ç'ktı arkadaşım «140, 
142 nci madde» dedi. Ben yanlışı söy1 emiyo
rum. Ben müsaade ederseniz 10 dakikaya sağ
dırmak mecburiyetinde olmasam doğru... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir dakika
nız kaldı efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Evet 
heyefend^er. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu nasıl 
Müslümanlık? 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Ben 
senin gibi görürüm, sen merak etme. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim... Siz 
Heyeti Umumiyeye hitap buyuran efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — E"n-
bir şey varsa üzerine almırsm dostum, yoksa 
alınmazsın. Umumi söylemiyorum ben. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yalnız sen 
mi Müslümansm... 

B ASKAN — Sayın Dikeçligil... 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Ben 

Müslümanlığımı iddia etmiyorum. Kimin, ne ol
duğunu kimse de bilmez. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müslüman

lığım iddia etmiyormuş. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Yani 

Allah bilir, diyorum. Hamdolsun Müslümanım, 
Müslüman Türküm. Bunu savunuyorum mert
çe. Arkadaşlar, başka şey savunmuyorum. O 
karanlık düşüncede olanlar sizler savunabilir
siniz onu, ben savunamam. Çünkü benim vata
nımın vahdetini bozan oğlum da olsa onu da 

I keserim, onu bilin. O kadar ruha sahibim. 
(«Malum, malûm» sesleri) Evet, malûm, ma
lûm, isine gelmezse malûm. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müddetiniz 
bitti efendim, bağlayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Hu
kuken arkadaşlarım, kuru ifadelerle değil, 
delâ.iü ile meseleleri tetkik etmeli. Hukukçu 
Naci Şensoy'a inanırsınız değil mi? ( O öldü 
se.ileri) Efendim, öldü ama vaktiyle verdiği 
bir rapor var kardeşim. Bu raporu ile bugün 
bu eseri okuyan insanları, siz şeriat Devleti 
kurmakla vasıflandırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müddetiniz 
dolmuştur efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ama 
bu zat bunların böyle olmadığını beyan ediyor. 
Son,'a, yine böyle. Örfi İdareye inanıyor musu
nuz beyefendiler? ? Öyle ise Örfi İdarenin ver
miş okluğu kararları da tetkik ediniz. Arka
daşlar, Yassıada'yı falan hepsini ben tetkik et
tim. Gelelim şuna; ben o kanaatteyim ki... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müddetini
zin bittiğini size hatırlatıyorum efendim, üç de
fadır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağlı-
ı yorum efendim, bağlıyacağım. Bir ortamı bul

mak lazım. Ben bir yere gittiğim vakit mües
sese müdürü idim, o zaman bana bâzı yazılar 
gelirdiler, yaşasın komünizm, yaşasın Stalin 

j yazılı idi. Millî Emniyete de aynen şöyle de
dim : «Bunlara boş veriniz, Müslüman Türk 

I kanı taşıyan Türk çocukları hiçbir zaman için 
başkasının uşağı olamaz.» Ve nitekim o mü
essese öyle hale geldi ki oraya komünizm de
ğil, hiçbir şey giremedi. Ben ayrıldım, komü
nist fikirli öğretmenler kurdu. Bu Dicle Köy 
Enstitüsü idi, öğretmen okulu idi, müdürlü
ğüm sırasında oldu. 

Şimdi geliyorum. Görüyorsunuz ki nasıl ko
nuşuyorum. Şimdi arkadaşlarım, hissî me.se-: 
lelerle bu iş olmuyor. 141 - 142 nci madde üç 
tane içerde varmış. 

BAŞKAM — Sayın Dikeçligil, sizden sonra 
konuşacak arkadaşlar vardır. Size müddetini
zin bittiğini haber veriyorum efendim. 

I HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 

I için rica ederim, meseleler değişmiştir. Bun
ların enine boyuna tahlil edilmesi lâzımdır. 
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İnsanların fikirlerini ancak zulümle değil,, in
şa l! ile, tenvir ile ortadan kaldırabilirsiniz. 
Maharetli hükümetlerin vazifesi odur. Zor de
ğildir. Tamamen karşısındaki insanları mu
kabil fikirlerle tenvir ve irşattır. Kanun zoru 
ile, baskı ile bir şey olamaz. Köy İşleri Bakan
lığı yapan... (Başkan tarafından mikrofon ke
sildi.) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ka

nun zoru ile hiçbir şey yapamazsınız. Beyefen
diler, tarihî, içtimai hâdiseleri tetkik etmelisi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Dikceligil.. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bir Af 

Kanunu getirirken de Türk Milletini huzur ve 
selâmete ulaştıracaksınız. Meselâ siz orada 21 
Mayısı Müdafaa ederken o zaman ben burada 
affedilsin diye konuştum. Burada zabıtlar var
dır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Öztürkçine, lehinde 
buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben Fran-
sa'daki durumu değil bizdeki duruma göre Yü
ce Senatoya kendi görüşümü arz etmek iste
rim. 27 Mayıstan sonra yani 28 Mayıstan iti
baren bu memlekete hürriyet mi gelmiştir, yok
sa felsefe kitaplarında okuduğumuz, mantık
taki «Ördek Hayrı Hikâyesi» mi gelmiştir, bu 
durumu tarih yazacaktır. (C. II. P. sıraların
dan, «Sen geldin, seninle birlikte gecekonducu
lar geldi» sesleri) 27 Mayıs günü Atatürk il
kelerine uygun olarak yapılmıştır. Ama, 27 
Mayıstan sonra gelen günler ise bizatihi 27 
Mayıs Devrimini gölgelemiş, hattâ daha ile
riye gitmek istersek 28 Mayıstan itibaren gün
ler 27 Mayısı katletmiştir. Danıştayı ve Da-
nştaydaki azaları ve reisleri kendi istek ve ar
zularına göre tâyin etmek için Danıştayı lâğ
vetmek Adalet Partili Hükümeti zamanında 
değil, bizatihi bu Danıştay kararlarını tatbik 
etmiyor diye yana yakıla konuşan muhterem 
devirde yapıldığını da ilâve etmek isterim. 
Adalet Partisi ve Sayın D emir el Hükümetinin 
getirmiş olduğu Af Kanunu aşırı sağ ve aşırı 
sol akımlarının karşısında olduğunu bir defa 
daha ilân etmiş ve bu suretle nitekim 141 -
140-nci maddelerle 163 ncü maddenin:, birinci 

fıkrası affın şümulü dışında bırakılmıştır. Sa
yın Demirel Hükümeti Anayasamızın 12 nei, 
58 nci ve 68 nei maddelerine bağlı olarak Af 
Kanununu getirmiştir. Ne yazık ki Anayasa 
sarrafları ve 27 Mayıs tüccarları bu mevzu üze
rinde eğilmeyip, yalnız Anayasanın hikâyele
rinden başka buraya maddi bir delil getireme
mişlerdir. Af Kanunu evet, Anayasanın 12 nci, 
58 nci ve 68 nci maddelerine dayanılarak geti
rilmiştir. Affa uğrayanların ne gibi haklardan 
mahrum "edilebilecekleri Anayasamızın 68 - 70 
ve 72 nci maddeleriyle sınırlanmıştır.. Siyasi 
Partiler Kanununun 8 nei maddesiyle de siyasi 
partilere üye olma hakkı tesbit edilmiştir. 
Fiilî durum bu iken sayın muhalefette bulu
nan muhterem Senatör arkadaşlarımızın bu ka
dar endişeli yaşayışlarının sebebi bir türlü an
laşılamamaktadır. 

Adalet Partisinin getirdiği Af Kanununun 
anailkesi Yassımda mahkûmlarının affedilmesi 
gayesiyle geldiğini ve diğer zümrelerin ise bu
na ek olarak ilâve edildiğini söylemektedir mu
halefet. Muhterem arkadaşlarım, muhalefet de 
burada gerekçeli veya gerekçesiz birtakım ka
nunlar getirdi. Biz hiçbir zaman bunların kar
şısında durmadık. Şimdi kendilerine sormak 
isterim : Acaba getirmiş oldukları Af kanun
larından gerekçeli veya gerekçesiz olanları 
hangi gaye ve maksat ile getirmişlerdir? Aca
ba bunları da bir gaye ve maksatla mı getir
mişlerdir? Bu kanun içerisinde trafik kazası 
yapmış olan bâzı muhterem kişiler de vardır. 
Şimdi ben desem ki, bu Af Kanunu o şahıs için 
hususi olarak getirilmiştir. Diğerleri de takma 
kanundur, hu doğru bir hareket mi olacaktfr? 
Muhterem arkadaşlarım, bu Senatoda ya doğ
ru bir çözüm yolu üzerine eğileceğiz, yahut da 
dedi - koduyu terk edeceğiz. 27 Mayıs olayları
na ben de iştirak ederim. Ama 21 Mayıs olay
larının affını istiyen C. H. P. Hükümeti, istedi
ği zaman, istediği kanunu gerekçesiz dahi ge
tirirken, niçin bu masum çocukları da o za
man bunlar masum değiller mi idi, bunlar bi
günah değil miydi? Neye o zaman bunları da 
içerisine alan Af Kanunu getirmeyip, şimdi bu 
Af Kanunu geldiği zaman bunların masum ol
duklarını ileri sürüyorlar. Af kanunu tasarısı 
kabul edildiği zaman da inancım odur ki, ha
kikaten memlekette bir huzur doğacaktır. Bu 
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huzur evvelâ senelerden beri kanayan, adalet 
cihazının kanamasını durduracaktır ve adalet 
cihazı, «Adalet Mülkün Temelidir» prensibine 
inanılmış olunacaktır. Zira bir zamanlar Ana
yasanın 132 ne i maddesinin ihlâl edildiğini, 
ama bu kanunla da bu ihlâl durumunun kalka
cağım, daha açıkça ifade etmek isterim ki, 
vaktiyle mahkemeye baskı yapılıp, tazyik ya
pılıp, Anayasanın 132 nci maddesinin ihlâl edil
diği devirleri biz unutmadık. Ama ben bir 
Adalet Partili Senatör olarak bunu, bu yara
yı deşmek istemiyorum. İstiyorum ki, bütün 
yaraları saralım, memleket de huzura kavuş
sun. Hürmetlerimle. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Hangi 
mahkemeye tazyik yapılmışsa söylesin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Muh
terem arkadaşım bir Senatör olduğuna göre 
zekâsının biraz ileri olması lâzımdır. Eğer 
bunu anlamıyorsa... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, siz cevap 
vermiyeceksiniz rica ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Hayır, 
sordular, âciz değiliz cevap vermekten. Mah
keme zabıtlarını okuduğunuz zaman da öğrenir
siniz efendim. (C. H. P. sıralarından, bildiğini 
söyle sesleri) 

Söyliyeyim mi? (C. H. P. sıralarından, söy
le söyle sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine cevap verme
ye yetkili değilsiniz efendim. Sualli, cevaplı 
konuşamazsınız, buyurun. 

Sayın Özgüneş, aleyhte buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
müzakere edilen af kanununun sosyal tarafı 
ile incelenmesi lâzımgeldiği kanısındayım. Me
seleye sadece hukuk açısından bakmak bizi yan
lış istikametlere doğru götürebilir. Biz bu me
seleyi derinliğine ve genişliğine arz edebilmek 
için evvelâ yer yüzünde şimdiye kadar çıkarıl
mış olan af kanunlarını başlıca birkaç katego
riye ayırmak istiyoruz. 

Bunlardan birinci kategori toplumu ve ferdi 
büyük mutluluk ve sevinç içine sokan büyük 
olaylardan sonra çıkarılan af kanunlarıdır. Me
selâ, İstiklâl Harbinin akabinde çıkarılan af ka
nunu, 10 ncu yılda çıkarılan af kanunu gibi. Bu 
gibi hallerde fert ve toplum öyle bir sevinç içe

risine girmekte, öyle mutlu olmaktadır ki, ce
zanın bütün izleri artık vicdanlardan, hem fer
din vicdanından, hem de toplumun vicdanından 
silinmekte ve intikam duyguları, kinler ve diğer 
hususlar ortada kalmadığı için artık cezaya da 
lüzum kalmamaktadır. 

İkincisi, zaman unsurunun zaruri kıldığı af 
kanunlarıdır. Hâdise vukubulduktan uzun za
man geçmekte, her şeyi eriten zaman kalbler-
deki kinleri, intikamları eritmekte ve bu müd
det zarfında da istenilen nizam zaten yerine gel
diği için bir af zaruri olabilmektedir. 

Üçüncü af; hedefi restorasyon olan bir af-
tır. Daha doğru bir ifade ile, bir restarosyon 
plânının bir safhası, bir parçası olan af kanun
larıdır. Bunlar ekseriya ihtilâllerden sonra çı
karılmaktadır. Bir memlekette bir ihtilâl olmak
ta, ihtilâl kendi nizamını yerleştirecek kadar ik
tidarda kalmamakta veya kalamamaktadır. İşte 
ondan sonra şu veya bu yoldan iktidara gelen 
karşı kuvvetler veya yan kuvvetler kendi adam
larının geçmiş devrin adamlarının itibarını ye
nilemek, onlara yeniden cemiyet içerisinde mev
ki vermek ve eski devrin hânı yağmasına bir 
defa daha başlıyabilmek için af kanunları getir
mekte ve böylelikle ihtilâl öncesini restore et
menin çabası içine düşmektedirler. 

Arkadaşlarım, bunun üzerinde biraz durmak 
zorundayız. Sayın Osman Koksal Fransız İhti
lâline ait bir hususu okurken bugün birçok 
memleketlerde, o hâdiselerin aynen cereyan et
tiğini, hattâ birkaç defa tekerrür ettiğini ibretle 
temaşa ettik. Öyledir, bunun böyle olması zaten 
zaruridir. Çünkü, biyoloji kanunları gibi, fizik 
kanunları gibi, kimya kanunları gibi, sosyaloji 
kanunları da vardır. Ve nihayet bunun içerisin
de bir de ihtilâlin kanunları var. Fizik kanunu 
ne kadar kati ise, ihtilâlin kanunları da o kadar 
katidir. İhtilâllerin birinci kanunu şudur. Bir 
ihtilâl gelir, ilk darbesini vurur, ve bundan son
ra bu darbenin sersemliği geçer geçmez karşı 
kuvvetler kıpırdanmaya, restorasyon arzusu 
duymaya başlarlar. İhtilâlden evvelki devri res
tore etmek için büyük bir hevesin ve çabanın 
içine düşerler ve ekseriya onlar, millet istiyor, 
toplum istiyor teraneleri ile ortaya çıkarlar ve 
böylelikle ihtilâli tersine çevirmek, eski devri 
restore etmek isterler. Gayet ibretamizdir ki, 
restorasyonun freni yoktur. Evvelâ küçük kü-
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çük başlıyan bu hareketler, her adımı attıkça 
karşıya mukavemetin çıkmadığını zannede ede 
mütemadiyen adımlar atılır, o derece ileri gidi
lir ki, daha evvelden kendilerine bu kadar ileri 
gidecekleri haber verilse, kendileri dahi inan
mazlar. Nitekim, Türkiye'de 1 nci Koalisyon 
zamanında başlıyan restorasyon hareketleri 
bugün artık, bu kürsüden ihtilâlin mahkemesini 
gayrimeşru gösterecek kadar ilerliyebilmiştir. 
Bir hatip bu kürsüden diyor ki, neden Yassı-
ada'ya gidildi, neden fevkalâde mahkemeye gi
dildi? Ben kendisine soruyorum, Yassıada'ya 
götürdüğümüz için bizi suçlamayın, hükmün 
Kızılayda verilmediği için bize dua edin. (Mu
halefet sıralarından bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, hâdise yalnız Fransa'da veya 
Türkiye'de böyle cereyan etmemektedir. Demin 
de arz ettiğim gibi, Güney - Amerika'dan ta, 
Güney Kore'ye kadar bütün bir kuşak içerisin
de milletler rejim bakımından huzursuzdur. Za
man zaman ihtilâller olmakta, zaman zaman res-
torasyoncular faaliyete geçmekte, restorasyon 
bir hadde gelince ihtilâlin kuvvetleri ikinci dar
be ile restorasyoncuları yeniden yere sermekte
dir. Bu ihtilâlin ikinci kanunudur. 

Ben burada tekrar edeyim ki, Silâhlı Kuv
vetler tarafından yapılmış bir ihtilâli ancak si
lâhla restore etmek mümkündür. Bu da ihtilâ
lin üçüncü kanunu. Hiçbir zaman parmak kal
dırmakla şu veya bu şekilde hareketle silâhlı 
kuvvetler tarafından tahakkuk ettirilmiş bir ih
tilâli restore etmek mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, burada belirtmeyi çok arzu 
ettiğim bir nokta daha var,. Bir cemiyet içeri
sinde acaba bunu kırmaya, bu akordiyon hare
ketini, bir taraftan ihtilâl gelip bir darbe vu
racak, sonra restorasyoncular gelecek bir nok
taya kadar ilerliyecekler, ondan sonra ihtilâl 
kuvvetleri gelip ikinci darbeyi indirecekler ve 
böylelikle bir akordiyon hareketi devam ede
cek. Cemiyet bir fasit dairenin içine girecek. 
Acaba bunu kırmaya imkân yok mudur? Basi
retli liderler, aklı başında politika liderleri, si
yasi liderler, bâzı memleketlerde bu fasit daire
nin içerisinden cemiyeti çıkarmaya muvaffak 
olmuşlar, bu akordiyon hareketini bir yerde 
durdurmaya muvaffak olmuşlardır. Bunun yo
lu, iktidarın ihtilâlin hedeflerine doğru yon çe-
virmesidir. Türkiye'de geriye dönmekle, 27 Ma

yıstan evvelki devirleri restore etmekle kazanı
lacak hiçbir şey yoktur. Türkiye'de bütün mut
luluk, Türkiye'nin bütün refahı ileridedir. Ve 
27 Mayıs istikametine, iktidar kendisini çevir
diği gün, Türkiye bu fasit dairenin içerisinden 
çıkacak, Türkiye'deki kardeş kavgası ortadan 
kalkacak, bütün huzursuzluklar ortadan kal
kacaktır. Ama, iktidar, kendisini daima resto
rasyonla vazifeli saydığı müddetçe 27 Mayısı 
geriye çevirme gayretleri içinde bulunduğu 
müddetçe-bu fasit dairenin içinden toplumu çı
karmaya imkân yoktur. Şimdiye kadar hiçbir 
millet tarih boyunca bunun dışında toplumu fa
sit dairenin dışına çıkaramamış bu akordiyon 
hareketini bir noktada durduramamıştır. 

Nihayet 4 ııeü kategori, sosyal barış için çı
karılan af kanunlarıdır. Zaman zaman memle
ketlerde, siyasi liderlerin basiretsizliği yüzün
den memleket kamplara ayrılmakta ve bu mem
leketin içinde, o memleketin öz evlâtları de
vamlı olarak birbiriyle boğuşmakta, memleketin 
kalkınması için sarf edecekleri güçlerini, bir
birlerini tahrip için kullanmaktadırlar. Böyle 
hallerde basiretli politikacılar ortaya çıkmakta 
ve bir af kanunu ile sosyal barışı ortaya getir
mektedirler. Ben sanırım ki, Türkiye'nin bugün 
muhtaeolduğu restorasyonu hedef tutan bir af 
kanunu değil, fakat sosyal barışı hedef tutan 
bir af kanunudur. Biz burada hepimiz istisna
sız, ben ne bir partiye, ben bir grupa, ne de bir 
zümreye mensubum. Sadece vicdanımdan gelen 
sesi -burada ifade ediyorum. Biz hepimiz bu 
memleketin çocukları olarak, eğer bir devri 
ayaklandırma; bu gayrimümkündür, ortaya ge
tirme sevdasından vazgeçersek sosyal barış için 
gayret sarf edersek, bu takdirde Türkiye bu fa
sit dairenin içinden kolaylıkla çıkacaktır. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de restorasyon gay
rimümkündür. Neden gayrimümkündür? Çünkü 
ihtilâli yapan kuvvetler dimdik ayaktadır. Ada
let Partisi iki seçime girmiş ve kazanmıştır. Bu 
seçimleri karşısındaki partilere karşı kazanmış
tır. Bu seçimlerde karşısındaki partileri yen
miştir. Bunu, 27 Mayısı yendim, 27 Mayısa rağ
men zafer kazandım diye kıymetlendirmek, gaf
letlerin en büyüğüdür. (A. P. sıralarından yok 
böyle bir şey, sesleri ve gürültüler) Binaen
aleyh, sık sık memleketin gerçekleri lâfının al
tında eğer biz ihtilâlden sonra seçime girdik, 
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fakat millet bize rey verdi, lâfı yatıyorsa, tıpkı 
söylendiği gibi, bu seçim değil bir referandum
dur, denerek, milletin referandumuna gidildi, 
sandıklardan biz çıktık, diyen olursa bir gün 
birisi, bir başkası da der ki, sen sandıktan çık-
tmsa, ben de namludan çıktım... (Orta sıralar
dan bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, iki dakikanız 
var efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, Türkiye'de restorasyonun yapılma
ması aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulun
duğu jeopolitik durumun zaruretlerindendir. 
Dikkat edilecek olursa, yer yüzünde iki tane 
jeostratejdık potansiyel vardır. Bu peostrate-
jik potansiyelin etrafında, bu iki potansiyelin 
temas ve sürtüşme sahasında bulunan bütün 
milletler ya parçalanmıştır, ikiye bölünmüştür, 
veya ikiye bölünmesi için içten ve dıştan bü
yük gayretler sarf edilmçıktedir. Şu Sovyet 
Rusya ile Amerikanın temas sahasını mey
dana getiren, ta Kore'den Batı Almanya'ya 
kadar bütün milletleri gözden geçirelim. Kore 
parçalanmıştır, ikiye bölünmüştür Vietnam 
parçalanmıştır, ikiye .bölünmüştür, Pakistan 
Iran, Tünkiye Yunanistan, ikiye 'bölünmek için 
büyük gayretler ısarf edilmiştir. Bu ımemle-
'ket içerisinde mezhep cereyanları ile, sınıf kar
gaları ile, hattâ ve hattâ ırk farkları üzerinde 
durul aralk bu kadar müptezel bir zemin üze
rinde politika yapara/k içten ve dıştan uzanan 
eller, mütemadiyen bu 'milletleri parçalamak 
için gayret sarf etmişlerdir. Ve nihayet Alman
ya ikiye bölünmüştür. B'iz eğer Türkiye'nin 
kuzeyden ve güneyden uzanan elleri vasıtası 
ile karıştırılmasın], bölünmesini, kardeşin kar
deşe düşürülmesini önlemek istiyorsak, mutlak 
ve mutlak bir sosyal barışın içerisine girmek 
zorundayız. Ama, sosyal barış böyle kanunla 
.olmaz. Eğer bu kanun hedefi restorasyonsa, 
ben bunu hazırlayanları tebrik ederim. Bun
dan daha mükemmel bir restorasyon (kanunu 
hazırlanamazdı. Ama, eğer bu kanunun hede
fi sosyal barışsa, böyle kanun gelemez. Sen, 
bu memlekette değil Yassıada mahkemesi; za
ten Yassıadaya gidenler daha evvel milletin 
vicdanında da mahkûmlardı, aksini iddia ede
bilecek var mı bu 'kürsüden? Gelsin de ben de 
hâdiseleri bir. bir açayım. 27 Mayıs'tan çok 

daha evvel o devrin adamları ımilletin vicda
nında mahkûm -edilmişti. Bir de Yassı a da d a 
mahkûm edildi, ondan sonra ila bir 'de. Anaya
sanın başlangıcı mahkûm ediyor. Referandum
dan geçmiştir Anayasanın başlangıcı, o mah
kûm ediyor. Sen bunları affet, serbest, serbest 
dolaşsınlar, hattâ beyanat .ver m iye kalksınlar; 
haber gönderilişin 'ki, şimdilik «us diye, ondan' 
sonra tutsun, ağır tahrikler karşısında, mu
azzam konvoylar halinde Çankaya'ya doğru 
yürüyüşlerin karşısında bir avuç vatan 'edâdı 
bu ağır tahrikin karşısında yanlış 'bir tedıisle, 
tutsun silâha sarılsın, ondan sonra deki, bun
lar millete silah çektiler, affetmem de. Kim 
millete silah çekmiş? Millet için silah çektiler 
onlar. Yanlış teşhisle yaptılar. Hata ettiler. 
Ama. bir nokta kat'i. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) —-
Onlar mahkemeye gitmedi mi, onları Türk 
hakimi mahkûm etmedi ini? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — İliç. 
bir memleketin, hiçbir silâhlı kuvvet mensubu 
Türk tarihi boyunca millete silâh çekmemiştir. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tarihinde milletine 
silâh çekmiş tek fert yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, müddetiniz 
bitmiştir, bağlayınız. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Hata 
ederek, y anılar ak milletin 'menfaatlerinin ha
leldar olduğunu, milletin istikbalinin tehlike
de olduğunu zanne.dcr-ek silâha sarılmışlardır." 
Onları affetmem, de. Olmaz efendiler. Arka
sından tut, milyonları hazineden 'uzat bâzıları
na, milyonları affet ondan sonra' iliğer vatan 
diğer vatan çocuklarına da bir horoz şeker 
uzat, al bunu yala diye. Böyle Af Kanunu ol
maz. Bkyle Af Kanununda eşitlik lolmaz. Böyle 
sosyal barış gelmez. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, müddetinizin 
bittiğini size tekrar hatırlatırım efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla)'—.' Hay 
hay efendim, bitiriyorum. 

Yani arkadaşlarrbir restorasyon bu -.memle-: 
kete akla hayale sığmaz tehılikeler: getirir. Ak
la hayala sığmaz fitneler kaynatır. "Ama, bir 
sosyal barışı hedef tutan Af Kamımı" 6u merak 
lekette cidden sosyal barış için. bir 6ajlan^ıe. 
olabilir. k." ..' . 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Muhalefet 
sıralarından alkışiar). 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin üze
rinde. 

ALÂADD1N. ÇETİN (Çorum) — Sayın se
natörler, bugün Senatomuz tarihî bir gün yaşa
maktadır. Bugün bütün Türk milleti dikkatle, 

. heyecanla bizi takibetmektedirler. Af kanunu 
ile ilgisi olan binlerce aile ümitle bekliyorlar, 
bütün Türk Milleti ise artık hissi ve geçmişle 
ilgili münakaşaların sona ermesini, biran önce 
milletin refahı, yurdun kalkınması için mem
leket dert, ihtiyaç ve realitelerine eğilmemiz için 
sabırsızlıkla bekliyor, işte bu sebepledir ki, 
bütün nişlerimizden uzaklaşarak, itidal ve bir
birimize tahammülle, birbirimizi anlamaya ça
lışmak bu atıfet ve şefkat kanununu çıkarmak 
zorunluğuııdayız. Gönül isterdi ki, bu kanun ta
mamen umumi bir af şeklinde olsun. Milletçe. 
bütün maziye ait üzücü hâdiseleri silelim. Fakat 
her parti muayyen konularda başka başka gö
rüş ve kanaatte olduğu ve buna göre grup ka
rarlarına göre hareket etmek zorunluğu içinde 
bulunduğu cihetle, af, elimizdeki tasarı şeklin
de tahakkuk etmiştir. Bu arada, şunu arz ede
yim ki, demin Sayın Mehmet Özgüneş'in, arz et
tiği gibi bu bir restorasyon kanunu değildir 
Çünkü büyük Meclisimiz kendisinin de iştirak 
ettiği toplantılarla buna benzer af kanunları 
çıkarmıştır. Şu halde bunlar memleketi meşgul 
eden hâdiseleri tasfiye edip, Türk Milletinin 
meseellerine eğilmek arzususu neticesidir. Şu
na herkesin inanması lâzımdır ki, Türkiye yeni 
şartlar içinde, yeni bir devir içindedir ve bu
gün bu milletin evlâtları, hakiki evlâtları, hiç 
şüphem yok, bu Parlâmentoda onu temsil eden 
en yüksek organ olarak sadece milletinin dert
lerine çare bulmak, geçmişin her türlü hisle
rinden, her türlü üzücü hâdiselerinden kurtu
larak tamamen geleceğe bakan bir gözle millî 
bir uyanış içinde millî dâvalarımızı halletmek 
çabasından başka ne bir zümrenin, ne maziyle 
ilgili hiçbir hissin zebunu olmadığımıza ben 
kaaniim. Bunun da örneklerini Yüksek Meclisi
nizin bu aftan sonra büyük bir huzur içinde ça
lışma devrine girerek büyük numunelerini vere
ceğine de inanmaktayım. On binlerce insan bir
an evvel af kanununun çıkmasını beklediğine 
göre af dışında kalanları Sayın Reisicumhurun 
salâhiyeti ile veya yine Yüksek Meclisin ilk im-
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kandaki bir atıfeti ile geçmişin tam tasfiyesi 
ve huzurun tam teşekkülü bakımından böyle 
bir yola gidilmesini de şahsan zaruri görmekte 
ve temenni etmekteyim. 

Lâikliğin yanlış anlaşılması ve tatbik edili-
şindeki hatalar yüzünden kendi öz analarımız, 
babalarımız ve kardeşlerimizin maalesef yine 
kendi idarelerimiz tarafından muhtelif devirler
de ıstıraba sürüklendiği de bir hakikattir. Artık 
peşin hükümlerden kurtularak daima şu veya 
bu kanaatte, fikirde olanları, şu veya bu ha
rekete tevessül edenleri peşin suçlandırmadan, 
hâdiseleri etüdederek, nedenleri meydana koya
rak ele almak zamanı da gelmiştir. Fikir ve 
vicdan hürriyetini, din hüriyetini gerçek mâna-
siyle tatbik etmek zorundayız. Aksi takdirde 
bugün bilhassa 163 ncü maddenin, hattâ 142 
ve 143 ncü madelerin yanlış tatbikatı, iftira ve 
tezvire müsaidoluşu yüzünden bu tatbikat de
vam ettiği takdirde âmme vicdamndaki derin 
yara ve reaksiyonları önlemek mümkün olamı-
vacaktır. Ben şahsan ne Süleymancılık hakkm-
la, ne nurculuk hakkında bir etüdüm yoktur. 
Onun için bir iddiada bulunacak değilim. Ve 

'ıuzurunuzda şu af kanunu mevzuunda gayet 
ahat konuşuyorum. Çünkü benimle ilgili ne bir 

ıkrabam, ne benimle ilgili her hangi bir kim-
;elıin şu af kanunu ile ilgili bir durumu olma-
lığı gibi şahsımın da hiçbir durumu yoktur. Sa-
\e?e halk kütlelerinin, bilhassa cahil halk küt-
'elerinin yanlış tatbikat yüzünden çektiği isti
aba da son vermenin izindeyiz, zorundayız. 
}una itimat buyurunuz 163 ncü maddenin yan-
'ış tatbikatı yüzünden bakıyorsunuz adam bir 
kitap okumuş, evi basılıyor bir ihbar oluyor. 
Okuduğu kitap satışı serbesttir. Her hangi bir 
eye tabi değildir. Hattâ bir Kuranı Kerim bir 
e Esirdir. Ama mahkemeye gidiyor, ama mevkuf 
»labiliyor. Sonunda beraet ediyor. Mütemadi
den bu hâdise tekerrür ediyor. Böyle bir tatbi
kat olmaz, olmamalıdır. 

Şimdi Sayın Adliye Bakanından, sözcüden 
.dedan huzuru ile karar vermemiz için, dedi
koduları önlememiz için Yüksek Senatonun rey
lerini kullandıktan sonra senatörlerin huzur 
içinde evlerine dönmeleri için lüzumlu olan bir 
iki noktayı aydınlatmalarını istirham ediyo
rum. 

— 477 —. 
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Birincisi ben hukukçu değilim, itiraf ediyo
rum ki, kanunu da derin bir tetkika vakit bula
madım - denir ki, ufak tefek rüşvet, irtikâp, 
hırsızlıklar affedilirken büyük suiistimal ve hır
sızlıklar affın içine sokulmuştur. Böyle bir du
rum olduğunu zannetmiyorum. Olup olmadığını 
salahiyetli Encümen Başkan veya Sözcüsünün, 
Adliye Bakanının burada cevaplandırması lü
zumludur, zaruridir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Çe
tin. 

ALAEDDIN ÇETİN (Devamla) — Ona gö
re reyimi kullanacağım. 

İki ; bugün halen tetkik safhasında olan bir
çok gümrük vergisi kaçakçılıkları veya güm
rük kaçakçılıkları var. Çünkü bu mevzu öyle 
ki, yerine göre gümrük kaçakçılığı gösterilebi-
liyor, yerine göre vergi kaçakçılığı gösterilebi-
liyor. Bir tane vesika da benim elimde vardır. 
Mevzu şudur : Yüzde altmış gümrüğe tabi ol
ması lâzımgelen bir meta kotalardaki ve güm
rük tarifesindeki bâzı maddelere hileyi şeriyey-
le uydurularak gümrükten muaf tutulmuş ve 
memlekete ithal edilmiş ve ithal edilmekte Güm
rük Vergisi verilmeden. Fakat bu, münakaşalı 
bir halde daireler arasında, vekâletler arasında 
mevzuubahsolmaktadır. Bu tip mevzular af dışı 
mıdır, yoksa bunlarda affa girecek midir? Affa 
girecek ise o zaman o maddede vesikaları ile 
birlikte mâruzâtta bulunacağım. Girmiyecekse 
zaten mesele yoktur. Çünkü buna nasıl olsa, ida
ri ve adlî merciler el koyacaktır. Bu iki nokta
nın da aydınlatılmasında fayda görmekteyim. 
Hürmetle hepinizi selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim tasarının tümü üze-. 
rinde sayın 6 üye söz almışlardır. 2 lehte, 2 
aleyhte ve 2 de üzerinde sayın üye konuşmuş
lardır. Daha 13 sayın üye söz almış bulunuyor. 
Bu esnada 2 tane önerge gelmiştir, okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde gerek gruplar ve 

gerekse şahıslar adına yapılan konuşmalarla 

28 . 7 . 1966 0 : 1 

Yüce Senato yeteri kadar tenevvür etmiştir. Bu 
itibarla müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da, ikisi de aynı istikamette olmak üzere iki 
önerge vardır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte mi? Buyurunuz efen
dim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Bize de söz vereceksiniz de
ğil mi? 

BAŞKAN — Size söz vereceğim ve zatıâli-
nizden sonra da son söz senatöründür. Ona da 
vereceğim efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, deminden beri arkadaşlarımız ha
tiplerin konuşma müddetlerini kayıt altına al
dıktan sonra, kifayeti de altı kişi konuştu diye 
dayadılar. (A. P. sıralarından «verdiler, verdi
ler de» sesleri) Dayadılar. Şimdi hiçolmazsa bi
raz insaf etmeli idi, yedinci adam konuşmalı 
idi. Bu kadar da statükoya bağlı arkadaşlar 
görmedim. Mehmet Ünaldı dışarda oturuyor, 
hiçbir şeyi yok. Sonra canı sıkılmış gibi takriri 
bastırıyor. Şimdi arkadaşlar Meclis müzakere
lerine gelelim. Aşağı - yukarı bu Meclis müza
keresi, ben sadet dışına çıkmıyorum, tarafların 
bir çekişmesi oldu, Adalet Partisi, Halk Partisi, 
Millî Grup ve Kontenjan. Halbuki bizim bildi
ğimiz ve alıştığımız parlâmento mücadelesi bir 
defa parlömanter dediğimiz şey Hükümetle 
olur. Hükümet konuşacak; kifayeti , müzakere 
takriri ile biz bir mücadele ve münakaşa halin
de olmıyacağız. Bu bir parlâmento mudur, ar
kadaşlar? Buna bir parlâmento müzakeresi di
yebilir misiniz? Hattâ, daha başkası var. Böyle 
mühim bir tasarıyı getirin Hükümet, Hüküme
tin organı, tıpkı Maliye Vekili gibi evvelâ ken
di noktai nazarını, Hükümetin noktai nazarını 
Meclisi Âliye arz etmeli ve ondan sonra müca
dele başlamalıydı. Arkadaşlar, bizim mücadele
miz haline geliyor. Benim Lûtfi Tokoğlu ile hiç
bir mücadelem yok. Mehmet Ünaldı ile değil, 
benim Erdoğan Adalı'yla mücadelem yok, be
nim Orhan Akça ile mücadelem yok. Ben bütün 



O. Senatosu B : 93 

mücadelemi Hükümet tasarısı üzerine teksif et
mek mecburiyetindeyim. O imkânı vermiyorsu
nuz. O imkân yok. Ve sonra bunun adına de
mokratik düzen diyoruz. Parlâmento mücade
lesi diyoruz. Ve arkadaşlarımız arkasından ge
tiriyorlar. Senato gibi bir yerde, memlekete ışık 
tutacak bir yerde derhal kifayeti müzakereyi 
dayıyorlar. Ben tabiî kısa konuşacağım ve yine 
sadede geleceğim. Soramıyacağım, soracağım 
şeyleri... Meselâ, birtakım idam hükümleri Mec
liste . yatmıştır, kalmıştır, konuşamıyacağım. 
Bir - iki sene kalmıştır. Meselâ, şu Şoris mese
lesi var. Gelmedi, bir türlü infazı. Kadını öldü
rür, öldürdükten sonra, ırzına tecavüz eder ve 
sonra Meclislerde kalır. Tereddüt uyandırmaz 
mı arkadaşlar Parlâmento üzerinde, şüpheyi 
câlibolmaz mı Parlâmento üzerinde1? Hangi el
ler bunu alakoymuştur, diye bir senatör soru 
sormıyacak mı burada? Bu imkânı vermiyecek 
misiniz? Hoşça kaim arkadaşlar. (A. P. si sıra
larından «sorun, sorun» sesleri) (C. H. P. si sı
ralarından şiddetli alkışlar.) (C. H. P. si sıra
larından «kifayeti geri a b sesleri) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Takrir 
hakkında izahat vermek istiyorum. Arkadaş 
aleyhinde konuştu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lüzum yok. 
Şimdi önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Fa

kat Sayın Bakan konuştuktan sonra Sayın Ba
kana soru sormak hakkı mahfuz kalmak üzere. 
(Doğru, kabul sesleri.) 

Soru sormak hakkı mahfuz kalmak üzere 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenlerl. 

58 e karşı 75 oyla önerge kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DINÇER (Kon-

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, (muhterem 
senatörler, huzurunuza getirmiş bulunduğumuz 
tasan, münasebetiyle grupları adına ve şahıs
lan adına, değerli arkadaşlarım tasarı üzerinde 
tenkidlerini yaptılar. Şüphesiz her mütalâa, her 
tenkid muhteremdir. Ve bizim Hükümet olarak 
bunların üzerine eğilerek karşı düşüncelerimizi 
ve iştirak noktasında olduklarımız varsa bun
ları huzurunuza zamanın ölçüleri içinde arz 
ve beyan etmekte fayda vardır. Getirdiğimiz 
tasanyı umumiyetle.. tenkid eden arkadaşlarım, 
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Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş 
kimseleri göz önünde tutmak suretiyle mücer
ret bunların bir umumi affını sağlamak mak-
sadiyle getirildiğini, gerisinin bunları kamufle 
etmek için getirilmiş hükümlerden ibaret oldu
ğunu ifade ettiler. Ve tasarıya böyle bir teş
his koydular. 

Mesele bizim düşünce tarzımız bakımından böyle 
değildir, arkadaşlar. Zihniyetimizde, yalnız Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin af
fını sağlamak ve gerisini bu maksadı kamufle 
etmek gibi bir maksada bağlı olarak getirmek 
zihniyetinden tamamen uzağız. Meselenin böyle 
olmadığını, bu affın geçirmiş olduğu merhale
leri beraberce gözden geçirdiğimiz zaanan ra
hatlıkla anlarız. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra 
bir Anayasa yapıldı, referanduma arz 
edildi ve hür seçimlerle bir Meclis ku
ruldu. Bu Mecliste hiçbir parti yalnız 
başına iktidara gelemiyecek ölçüler için
de Meclise girdi. Ve bir koalisyon Hükümeti 
kurmak mecburiyeti hâsıl oldu. Birinci Koalis
yon Hükümetinin programını açıp okuduğu
muz zaman bu affı orada da görüyoruz. O halde 
bunu biz yeni getirmiyoruz. Bu, bugünün me
selesi değildir. Programda meseleye aynen şöy
le temas ediliyor. «Memleketin bünyesinde vo 
Hükümetin bütün teşkilâtında devamlı huzu
run temin edilmesi ile birlikte vatandaş müna
sebetlerinde geçmiş siyasi mücadelelerin yara
larını tamamiyle tedavi etmek, dikkat ve ehem
miyetle göz önünde bulunduracağımız ve üze
rinde çalışmaya bağlıyacağımız ehemmiyetli 
bir husus olacaktır» deniyor. Bu birinci koalis
yon programından bir pasaj. Hükümet progra
mı Mecliste ve Senatoda müzakere edilirken, 
bunun bir af mahiyetinde, bir umumi af mâhi
yetinde telâkki edildiği, Meclislerde bulunan 
bütün grupların sözcüleri tarafından ve hattâ 
partilerin Başkanları tarafından ifade ediliyor. 
İttifakla bir memnuniyetin izharı yapılıyor. İk
tidarda iki parti vardır. C. H. Partisi, Adalet 
Partisi. Muhalefette bulunan diğer partiler de 
bu görüşe katılıyor. İktidar partilerinin af için 
ileri sürdükleri bu görüşü, yaptıkları bu taah
hüdü açıklamaya zorluyorlar. Diyorlar ki, bu 
sözlerinizden sizin bir siyasi af çıkaracağınızı 
anlıyoruz. Memnunuz, bunu biran evvel kuv
veden file çıkarın, diyorlar. Ve meselenin bu şev 
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kilde anlaşılmasına o zamanın iktidarını teşkil 
eden ilki parti tamamiyle mutabakat beyan edi
yor; yanlış anlıyorsunuz, bizim maksadımız bu 
değildir, demiyor. Aksine akabinde verilmiş 
olan, Ertuğrul Akça tarafından verilmiş olan 
ibr sözlü soruyu o zamanın Başbakanı Sayın 
înönü diyor ki; evet. Çünkü soru, bunda mak
sadımız bir siyasi af mıdır, umumi bir af mıdır, 
şeklindedir, kendilerine tevcih ediliyor. İnönü 
evet odur, diyor. Demeıkki arkadaşlarım mesele 
bugünün meselesi değildir. Mesele; seçimlerden 
sonra kurulmuş olan birinci Hükümetin mese
lesi olarak gelmiştir. Yani o günün siyasi icap
larına ve memleket gerçekleri ki arkadaşım bu 
lâfta vuzuh yoktur, şeklinde defaatle takıldılar, 
lâfta vuzuh vardır. Bütün bunlar programa alı
nırken gerçeklerin ifadesi olarak alınmıştır. 
Memleketin bir huzura kavuşması lâzımdır, dü
şüncesi o zamanın Hükümetlerini bir af çıkar
mak taahhüdüne götürmüştür. Şimdi bu taah
hütten sonra katedilmiş olan merhale nedir? 
78 sayılı Af Kanunu ile bir af getirilmiştir. 
Yüksek Adalet Divanı kararı ile Yassıadada 
mahkûm edilmiş olanların memurlar da dâhil 
olmak üzere miktarları 463 tür. Bu 463 kişinin 
263 ü 78 sayılı Af Kanunundan istifade etmiş
lerdir. Demek ki, bir merhale gelmiştir. O mer
hale dörder seneleri affedilmek suretiyle ve 
şahsi işlerinde çalışma imkânları sağlanmak su-
rteiyle bir merhale katedilmiştir ve bu merha
leden 263 kişi istifade etmiştir. 

Arkasından 218 sayılı Af Kanunu çıkarılmış
tır. Bundan da 96 kişi istifade etmiştir. Ve son
ra Cumhurbaşkanımızın Anayasanın 97 nci 
maddesince hâiz olduğu yetkiyi istimal etmesi 
suretiyle önce 55, sonra bir daha affedilmek su
retiyle, bugün 56 kişi de ayrıca Cumhurbaşka
nının affına mazhar olmuştur. Yekûn 457, par
don, bunun onun dışında 42 kişi cezalarını 
çekmişlerdir, yekûn 457. Şimdi geriye altı kişi 
kalmıştır arkadaşılar. Demek ki, bir nisıbet 
ifade edilmek icabedense; Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilmiş olanların yüzde 90 ı 
af ile, bundan evvel çıkarılmış olan aflarla 
hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Yüzde 9 u ce
zalarını çekmek suretiyle mesele halledilmiş-
tir. Şimdi yüzde birinin affını, altı kişinin affı
nı kapsayan bir tasarıyı huzurunuza getirmi
şizdir. Yani, tasarımızda diğer maddelerin dı
şında Yassıada mahkûmlarını- şümulüne alan 

maddenin ihtiva ettiği affa muhatabolan kişi, 
aded olarak altıdır. Ve nisbe.t yüzde birdir-. 

Bu tasarıdan faydalanacak olan vatandaş
ların tahminî miktarı 50 bindir. Ceza evleri
mizde 20 bin mahkûm var. Bunların istisnaları 
düşeccik olursak 15 bini bu aftan istifade 
edecektir. Ve Ceza evlerinde mahkûm veya 
tutuklu olmayıp da yargılama ve tahkikat 
safhasında olanların miktarı da 20 'binden aşa
ğı değildir. Ortalama 'bir hesapla ve bundan 
evvel çıkmış Af Kanunu ile kıya'Sİanmak »su
retiyle yapılacak bir 'Ortalama hesapla ifadesi 
50 bin .olarak yapılabilir, istifade .edeceklerin, 
Demek iki, 'aftan istifade edecekle ..de, Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilmiş 'bakiyenin 
nisbeti 50 binde altıdır. O halde müsaade .edin, 
gelin bir noktada birleşelim. Bu •affı >iadece 
siz Yassıada ımahikûmları için çıkarıyorsunuz 
gerisi kamuflajdır demiyelim. Çünkü bunda 
hakikaten isabet ve insaf y::tktur, arkadaşlar. 

Şimdi gelelim meselenin diğer kısmına. 
Evet adedi bakımından dediğim doğrudur ama 
bu afla âmme haklarını iade etmek suretiyle 
getirdiğin, getirmek istediğiniz meselenin bu 
aded ifadesi ile, bu mukayesesi ile :bir İlgisi 
var mıdır ve 'bu nasıl izah edilebilir, mesele
sine şimdi intikal, elliyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 'bundan ev
vel çıkarılmış olan aflar, aftan istifade eden
lerin özel olarak mesleklerini icraya imkân 
tanınmıştır, hu hak tanınmıştır. Yani doktor 
doktorluğunu yapacaktır, mühendis mühendis
liğini yapabilecektir, öğretmen öğretmenliğini 
yapabilecektir, avukat avukatlığın; yapabile
cektir ve ilâhiri.. Fakat bunları yapacaktır, 
ama resmî sektörden maaş alarak yapamıya-
iakıtır. Yani öğretmen özel okulda öğretmendir. 
Vatan . çocuklarını yetiştiril-, bunda mahzur 
yoktur, ama maaş alamaz. Buna mâni oluyo
ruz. Hizmete, hizmette mahzur yok. Maaş alma 
da mahzur var. Mühendis, her türlü işleri ya
par, köprüyü, barajı, yapar. Bunda mahzur 
yoktur. Ama resmî sektörde maaş alarak is
tihdam edilmez. Geliyor mesele buraya daya
nıyor. 

- Avukat, avukatlık yapar. Fakat resmiî avu
kat olamaz. Avukatlık Kanununu açıp bakıy >-
ruz. Avukatlığın bir âmme hizmeti niteliğinde 
plduğu sarahati var. Yani bir ânım e hizmetini 
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ifa •etmelerine imkân verecek bir müsamaha
yı göstermişiz ve ıhımda bir mahzur mütalâa 
etmemişiz. 

Şimdi bir adım daha ileri gitmekten baş
ka hiçbir mahiyet ve ananası olmayan memu
riyet haklarını istimal edebilmeleri şeklinde-
iki bu tasarıyı, bu kadar vahim telâkki etme
ye ve eski devri bir nevi restore «eder mahi
yette telâkki etmeye zannediyorum ki, insaf 
müsait değildir. Şimdi bakın meseleyi bu ka
dar büyütmeye durum müsait mi, değil mi baş
ka yönden size arz edeyim : 

BAŞKAN — Saym Bakan alman karar ge
reğince saat 20 de birleşimi kapatacağım. Bu 
suretle beş dakika zamanınız var. (Sağdan ha
yır hayır, Bakan sözünü bitirsin, sesleri). Ya
rın devam edebilirsiniz. Bu beş dakika içinde 
sözlerinizi bitirip sorulara cevap verebilirseniz 
buyurun devam edin. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Saym 
Başkan, beş dakikada bütün sorular suallere 
ve mütalâalara arzı eevabetmeme imkân yok, 
eğer zaman verirseniz yirmi dakikada, yirnıi-
beş dakikada toparlarım. Ama müsamaha et
mezseniz o zaman yarın devam ederim efen
dim. 

BAŞKAN — O halde Sayın Bakan bu kısa 
bir zaman içerisinde hem konuşmalarını biti
recek ve hem de sorulacak sualleri cevap-
landırabileceğim diyorlar. Binaenaleyh zaman 
da dardır; beş dakika vardır. O halde müd
detin biraz uzatılmasını Heyeti Umumiyenin 
reyine arz edeceğim : Kabul edenler... Etmi-
yenler... (Daha. evvel alınmış karar var ses
leri.) Heyeti Umumiye tekrar karar almaya 
yetkilidir. 

FERİD MELEN (Van) — Çoğunluk yok
tur. Beş kişi ayağa kalktık, yoklama yapı
nız. 

(Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen ve dört arkadaşı ayağa kalktı.) 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Bu kanun böyle 
konuşulmaz Senatonun kararı yaz boz tahtası 
değildir. 

BAŞKAN — îzin veriniz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Yoklama ya

pılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Ben beş dakika kaldığını... 
FERlD MELEN (Van) — Emrivaki ile 

karşı karşıya bırakıyorsunuz... 

BAŞKAN — Beş dakika kaldığını (Gürül
tüler.) 

Heyeti Umunıiyeye arz ettiğim gibi Saym 
Bakana da söylüyorum. Yalnız Heyeti Umu
miye şu arzuyu izhar etti, Saym Bakan 
devam edebilir. Bu takdirde ben devam et
tirmem Heyeti Umumiyenin vereceği karara 
bağlıdır. (Gürültüler.) 

FERİD MELEN (Van) — Yoklama ya
pın. Ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Daha zaman vardır efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Yoklama yapın, 

ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Yoklama mı istiyorsunuz? 
FERİD MELEN (Van) — Yoklama isti

yoruz, yoklama yapmaya mecbursunuz. 
BAŞKAN — Zatıâliniz öyle diyorsunuz 

ama, kaç kişi yoklama istiyor efendim? (Beş 
kişi sesleri.) 

Efendim, bir iş nasıl durdurulmak istenir? 
Gayet tabiî beş üye ayağa kalkar da Başka
na «Yoklama yapm ekseriyet yok»derse ga
yet tabiî Başkan da yoklama yapar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Usul hakkında söz istiyorum. (Soldan : Konu
şamaz sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun konuşun usul hak
kında. 

(Evvelâ yoklama yapınız sesleri.) 
İSKENDER CENAP EGE (Ayd?n) — 

Saym Başkanım, saym arkadaşlarım; (C. H. P. 
sıralarından; usulsüz konuşuyor, yoklama ya
pınız sesleri.) Çok istirham ederim. Muhterem 
arkadaşlar, (Gürültüler.) Bunca taamül bunca 
usul ayaklar altına alınmaktadır. Bir hatip ko
nuşuyor hem de hangi hatip? Hükümet adına 
bir Bakan konuşuyor. Bakanlık yapmış arka
daşlarımız maalesef ayağa kalkıyor, yoklama is
tiyor. 

BAŞKAN — Kısa kesiniz, Saym Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Konuşmak hakkımdır. Usul hakkında söz al
dım, konuşma yapacağım. Hiç kimse bu kür
süde kimsenin konuşmasını tahdidedemez, 
Usuller içinde olduğumuz müddetçe bir defa 
aldığımız karar saat 20 ye kadardır. Daha 
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HO yarın sahalı sayın Bakan İ'.eKrar ;konuşma*ma, 
devanı. eder arkadaşları m iz suallerini sorarlar, 
Anı a bir karar al mır. 5 - 15 dakika fazla bir 
zaman ilerisinde barın •bitirebilir]erse; ne olur 
yani bu K) - 15 dakikayı tanırsak. »Şimdiye ka
dar hiç mi tanımadık'» Hiç mi bir hatibe almış 
olduğumuz karar muvacehesinde on dakika ve
ya onbeş dakika, bir mühlet tanımadık. Bunla
rın hepisini yaptık arkadaşalr. Ama mesele 
muhakkak bir mevzuu dejenere etmek.., 

BAŞKAN — Sayın Ege müddet bitmiştir, 
Saat tam 20 dir efendim. 

İSKENDER CENAP ECIIıî (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, ben ve, benim zihniye
timde olan insanlar fiilen hiçbir zaman ne mik
rofonu ne kürsüyü işgal etmez, Bir solüsyon 
bulmak için, arkadaşlarıma istirham etmek için 
kürsüye çıktım. Yapılan usulsüzdür ve tüzüğe 
de uygun değildir, insafa da uygun değildir, 
Tatbikatı da görülmemiştir. Nasıl arzu edereeniz 
öyle karar alırsınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Esasen saat 2ü olmuştur. (Ka-
; ar var sesleri) 

29 'Temmuz Cuma günü saat 10 da toplanıl-
mal: üzere birleşime son veriyorum. 

saat 20 olmamıştır. (Şimdi oldu sesleri) on da
kikadan beri ayaktasınız, tabiî 20 de olur, 25 te 
olur, böyle olursa. Başkan konuşmaya devam et
tiriyor. Her hangi bir 'oylama yapmamıştır. 
(Yapıldı sesleri) Yapılmamıştır. Yapılsa ben ko
nuşmam zaten. Hatibin konuşması yarıda kesi
lerek «Efendim nisap yok, yoklama yapın» de
mek ne mantığa ve ne de insafa sığmaz. O ba
kımdan müsaade ederseniz şimdiye kadar ne 
(böyle bir tatbikat olmuştur, ne de İçtüzükte bir 
madde vardır. Hatibin sözü kesilsin, yoklama 
yapın. Bana misal verebilir misiniz arkadaşlar? 
Şimdiye kadar olmuş mudur? Bir hatibin kür
süde konuşurken diğer birisi kalkıp da beş ar
kadaşı ile beraber, hatibin konuşması işine gel
di veya gelmedi, ekseriyet yoktur, yoklama ya
pın denebilir mi? Hangi Hukukçu arkadaşım 
bunu serd ediyor? Olmaz bn. 

Muhterem arkadaşlar, insaf sahibi olalım, 
tüzüğe ve şimdiye kadar tatbik edilen team-
müllere riayet gösterelim. Burada vekilin ko-
nuşmasiyle iş oldu bitliye gelecek değil, arka
daşlar. Soru .sormak hepimizin hakkı. Vekilin 
'konuşmasından sonra konuşacak senatör de var, 
•Sayın Başkan bunu da söylediler. Sırada arka
daşlar var. Öyleyse nedir acelemiz? Eğer saat 
20 de bunu bitireeeksek bitiririz, şayet bitmez-

5. — SORULAR T 

11 - YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldır im7 in, İstanbul TÂmanrndaki kazaya 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Öztiirk'ün yazılı cevabı (7/259) 

24 . 3 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Cemal Yıldırım 

Kapanma saati ; 20,00 

7E CEVAPLAR 
VB VE CEVAPLARI 

İstanbul limanında Sovyetler Birliği 1>an
dır alı iki geminin çarpışması ile .meydana ge
len çok tehlikeli yangın sırasında, hayatları 
pahasına gemilerini, şileplerini ve İsıtarıbul 
şehrini ıkurtaran Deniz Yolları Şilepçilik İş
letmesi, İstanbul Limanı Personeli ile, İsıtarıbul 
İtfaiyesinin hâdise sırasında olağanüstü feda
karlıkları görülen personeline maddi mükâfat 
verilmesinin ve takdirname ile taltif edilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğinin cevaplandı
rılmasını rica ederim. 
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T. C. 
Ulaştırana Bakanlığı 2:1 . 7 . 1966 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No : 1417/1 

Konu : İstanbul Limanındaki 
'kazaya dair yazılı .soru önergesi, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 25 . 3 . 1966 tarih ve 6242/1164 - 7/259 
sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırımm'ın İstanbul Limanındaki kaza hak
kında Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istiyen önerge cevabı
dır : 

1 . 3 . 1966 günü saat 22/50 sıralarında 
İstanbul limanında, Üsküdar açıklarında, Sov
yetler Birliği Bandıralı 23 780 gr.os tonilâtoluk 
LUTSK adlı tankerle 12 284 gros tonilâtoluk 
KROSNEY OKTIABER adlı şilebin çatışması 
.neticesinde vukua gelen deniz kazası ve yan
gın sırasında olağanüstü fedakârlıkları görü
len vazifelilerin takdirname ile taltif edilme
leri hususu, Denizcilik Bankası T. A. O. Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 16.7.1966 
günlü toplantısında karara alınmış ve mezkûr 
şahıslara takdirnameleri tanzim edilerek veril
miştir. 

•Keyfiyeti bilgilerinize arz oderi'm. 
Seyfi Öztürk 

Ulaştı rı n a Bakan ı 

6. — DÜZELTİŞLER 

Tutanağın sonuna akli 816 S. Sayılı, Bâzı SIK; ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısın
da aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Satır 

8 
9 

11 
13 

15 
1 
8 

16 

far'î 
kanun 
yapılmamış 
hailede 

Yanlış Doğru 

fer'î 
kanun tasarısı 
yapılamamış 
Hallerde (satırbaşı olacak) 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

93 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 7 . 1966 Perşembe 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
simi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulluna iki asıl üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK K A R A R I 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 

(S. Sayısı: 773) [Dağıtma tarihi: 2 .3.1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 .3 .1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ^e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı: 788) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu. raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaLhıılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
mûyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 790) [Dağıt
ma tarihi : 8.7.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz-
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lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 791) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri ÇağlayangH'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7.1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi A e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komkyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi C. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797) [Da
ğıtma tarihi : 7.6.1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da
ğıtma tarihi : 6,7.1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı

rılması baklanda Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
rapora (3/228) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma ta
rihi : 6.7.1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığmın 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyrsi Rah
mi Arıkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 803) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 ,1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tellin Arıburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz 



lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . İ966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
ihsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı : 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 6 . 7 . 1966] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/117, 2 /81 , 2/114, 2/174, 

1/101, 2/207, 2 /223; Cumhuriyet Senatosu : 1/659) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 79) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1150/4865 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 7 . 1966 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlık "jt İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulan 
11, 12, 13, 14, 15, 18 ve 20 . 7 . 1966 tarihli 108, 10 9, 110, 111, 112, 113 ve 114 ncü Birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 79) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 26 . 7 . 1966 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 1/659 

Karar No. : 57 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Temmuz 1966 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 20 Temmuz 1966 tarihli ve 1150 - 4865 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle Komisyonumuzun 21, 24 ve 26 Temmuz 1966 tarihli Birleşimlerinde Hükü
met adına Adalet Bakanı Hasan Dinçer ve Maliye Bakanı îhsan G-ürsan ve diğer ilgili Millî Sa
vunma ve Grümrük ve Tekel Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I) Millet Meclisi metni, Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, vergi suç ve cezalarının affı hakkında; Cum-
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huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, bâzı orman suçlarının affına ve taz
minatın terkine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlı oğlu ve 7 arkadaşının, bâzı 
siyasi suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ecza-
arının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Akulu 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 iş
lemlerin değiştirildiğine dair kanun tekliflerinin Millet Meclisi Adalet Komisyonunda ve Genel 
Kurulunda birlikte müzakere edilmesi suretiyle tedvin olunmuştur. 

Millet Meclisi metni; 
a) Bilûmum taksirli suçlar ile yukarı haddi 5 seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir cezayı 

veya bu ceza ile birlikte yakut müstakilleri para cezasını müstelzim suçlar hakkında kovuşturma 
yapılmamasını ve bunların genel af hükümlerine tabi 'olmalarını, 

t>) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezava ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı ceza 
ile birlikte veya müstakili en hükmedilmiş olan pa*a cezasına mahkûm bulunanların cezalarının, fer'i 
ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyetlerine de şâmil olmak üzere affedilmelerini, 

c) 5 seneden faızla hürriyeti bağlayıcı cezaya 'hükümlü bulunanların cezalarından beşer senesinin 
ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte 'hükmedilmiş miktarı ne olursa olsun para cezasının affını. 

d) Ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm elilmiş veya edilecek olanların ölüm cezalarının ağır 
hapse, müebbed ağır hapis cezalarının da 30 sene ağır hapse çevrilmesini, 

e) İdam veya müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim isnadlar dışında kalan suçlardan mu
vakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı 
Kanunla değişik 1 ne i maddesinin (B) ve (O) bendVrinden faydalanmamış bulunanların 218 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi hükmünden istifade etme1 erini ve ayrıca bakiye cezalarından da 2 şer sene
sinin indirilmesini, 

f) 20/21 Mayıs hükümlülerinden ölüm veya müebbet ağır hapis cezalarına mahkûm edilenlerin 
cezalarının 20 sene muvakkat ağır hapse çevrilmesini ve hürriyeti bağlayıcı diğer muvakkat cezalara 
hükümlü bulunanların cezalarından 8 er senesinin indirilmesini ve şayet ceza 5 seneden az ise tama
mının affedilmesini, 

g) 20/21 Mayıs hükümlülerinden olup da idam cezasına mahkûm edilmiş iken T.B.M. Meclisince 
bu cezanın yerine getirilmemesine karar verilmiş olanların durumlarının böylece tesbitini, 

h) Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olup da sonradan yürürlüğe giren 78 ve 218 sa
yılı Af kanunlarından yararlanan ve Anayasanın1 97 nci maddesi uyarınca Devlet Başkanı tarafından 
affedilmiş bulunanlarla, 'bunlar dışında kalan birkaç hükümlü ve sanığın cezalarının, ceza mahkû-
mi verilerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmelerini ve bu mahkûmiyetleri dolayısiyle hük
medilmiş olup da henüz ödenmemiş bulunan zararların ödettirilmemesini, 

i) 134 sayılı Kanunla değişik 113 sayılı Kanun ile 218 sayılı Kanunun 1 nci maddelerinin (B) 
ve ( O bendlerinden faydalanmış olanların da cefalarından 2 şer senesinin indirilmesini, 

İ") Vergi cezalarına ilişkin olarak, bilgisizlikten ileri gelen bâzı mükelleflere ait vergi cezalarının 
affını, 

k) Ecnebi bir kadınla evli olması veya beraber yaşaması 'gibi sebeplerle memuriyetlerinde müs
tafi savılmış olanların farklı tatbikattan kurtarılması ve memuriyete avdet ve emeklilik haklarından 
istifade edilebilmesini, 
öngörülm ektedir. 

Millet Meclisince kfibul olunan metnin genel gerekçesi olarak; çağdaş hürriyet ve demokrasi 
prensi ol er ini benimsemiş, Atatürk ve 27 Mavıs ilkelerine dayalı Anayasamızın millî iradenin tasvi
bine nıazhar olmasından sonra, demokrasi tecrübeliyle olgunlaşan milletimizin basiretli davranışı 
sayesinde dürüst koşullar ve sakin bir ortam içinde yapılan seçimlere kadar geçen sürenin bir Inti-
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kal süresi olarak telâkki edilmek .gerektiği ve bu süre içinde sosyal, siyasal ve iktisadi bünye bakı
mından toplumda husule gelen gelişmeler karşısın la, işle'imiş bir kısım suçlara verilmiş olan cezaların 
çektirilmesinde ve bâzı suçların takibinde içtimai bir "^ayda kalmamış olduğu ve affın sosyal bir ted
bir olarak ve bir atıfet niteliği ile de kamu yara -ma bulunduğu ileri sürülmektedir. 

Metin, kamu yararı mülahazası ile Komisyonum ızca da benimsenmiş ve (tasarının müzakerelerinde 
memleketimizin içinde 'bulunduğu sosyal, siyasal ve ekonomik ortam esas alınmıştır. 

Af eylemi, affedilen bir fiilin tasvibediknesi şekrmde değil o fiilin cezasının çektirilmesinde veya 
kovuşturulmasmda kamu yararı bakımından bir fayda 'bulunup bulunmadığı gerçeği ile değer
lendirilmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi 5 nci madde olarak, 12 nci maddesi 11 nci, 13 ncü maddesi 

12 nci, 14 ncü maddesi 13 ncü, 15 nci maddesi 14 ncü, 16 nci maddesi 15 nci, 17 nci maddesi 16 n<n, 
18 nci maddesi 17 nci, 19 ncu maddesi 18 nci, 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edil 
mistir. 

I I I - Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi, Komisyonumuzun ekseriyetinin oyu ile metinden çı
kartılmıştır. Millet Meclisi metninin bu çıkartılan 5 nci maddesinde Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilenlerin fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak 
üzere affedilmeleri sözü edilen Divanca sonuçlandırılamamış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine 
veya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvaların sanıkları ile bu Divanca duruşmalarının muvakka
ten tatiline karar verilen sanıklar ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkın
daki Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyaları Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmiş bulunanlar hakkında kovuşturma yapılmaması öngörülmekte idi. Komisyonumuzun çoğun
luğu, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olmadığı ve kamu yararı yönünden de erken bulunduğu 
mülâhazasiyle maddenin metinden çıkartılmasını teklif etmiş ve ekseriyetin oyu ile kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi Komisyonumuzca bir evvelki tay sebebiyle 6 nci madde ola
rak benimsenmiş ancak, Maliye Bakanlığı temsilcisinin istemi üzerine ve 30 milyon lira kadar zarara 
sebebolacağını belirtmesiyle maddenin birinci fıkrasına «Adlî mahkemelerce suç ile alâkalı bulunmı-
yan» ifadesinden sonra - (okul tazminatları hariç) - ibaresi eklenmiş ve okul tazminatları bu aftan is
tisna kılınmıştır. Bu değişiklik de Komisyonumuzun ekseriyetinin oyu ile yapılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi Komisyonumuzca 5 nci maddenin çıkması sebebiyle 8 nci 
madde olarak benimsenmiş ve bu maddenin 1 nci fıkrasındaki 5 nci maddeye atıf, maddenin çıkması 
sebebiyle kaldırılmıştır. Keza bu maddenin «H» bendinin ikinci fıkrası da, aynı bendin birinci fık
rası ile çelişme halinde bulunduğu ve birinci fıkra tarafından kabul edilen sistemi bozduğu, tatbikat
ta bâzı döviz kaçakçılarının bu hükümden istifade ile af kapsamına girebilecekleri mülâhazası ile ikin
ci fıkranın metinden çıkartılması teklif edilmiş ve Hükümet adına Maliye Bakanı da aynı görüşe iş
tirak edip çıkartılmasını istemiş ve söz konusu fıkra Komisyon üyelerinin ittifakının oyu ile metinden 
çıkartılmıştır. 

Yine «H» bendinin üçüncü fıkrasının son cümlesi de 5 nci maddenin çıkartılmış olması sebebiyle 
metinden tayycdilmesi gerekmiştir. 

Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi Komisyonumuzca 9 ncu madde olarak benimsenmiş ancak 
bu maddenin birinci fıkrasında 5 nci maddeye yapılan atıf, 5 nci maddenin çıkmış olması sebebiyle 
kaldırılmış ve madde anlamına açıklık getirmek amacı ile yeniden kaleme alınmıştır. Madde bu de
ğişiklikleri ile Komisyonumuzun eskeriyetinin oyuyla kabul edilmiştir. 

IV - Metnin Cumhuriyet Senatosunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması da kararlaştırılmıştır. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

5 nci maddenin çıkmasına muhalifim 
9 ncu maddedeki değişiklikte çekinserim 

Söz hakkım saklıdır. 
O. S. Sarıgöllü 

Sözcü 
Kastamonu 

5 nci maddenin çıkmasına muhalifim 
6 ncı maddedeki değişikliğe muhalifim 
9 ncu maddedeki değişikliğe muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
A. N. Tuna 

Kâtip 
Yozgat 

Muhalefet şerhim ilişiktir. 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Artukmaç 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Söz hakkım saklıdır. 
Â. Artus 

Tabiî Üye 
Muhalif kaldığım maddeler ve muhalefet 

gerekçelerim ilişiktir. 
Söz hakkım saklıdır. 

S. O'Kan 

Bursa 
5 nci maddenin çıkmasına muhalifim. Çıkartılan 
bu 5 nci maddeye atıf yapan maddelerden 5 nci 

madde hükmü çıkartıldığı için bunlara da 
muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. 

Söz hakkım saklıdır. 
8. Kayalar 

Diyarbakır Hatay 
4 ncü maddenin af dışı bırakılmasına, 5 nci mad- 5 nci maddenin metinden çıkartılmasına muhalifim. 
denin çıkarılmış olmasına ve 8 nci maddenin (A) Söz hakirim saklıdır. 

fıkrasının geniş tutulmuş olmasına muhalifim. M. Deli veli 
Söz hakkım saklıdır. 

8. Gizrelioğlu 

istanbul 
Muhalefet şerhim ilişiktir. 

Söz hakkım saklıdır. 
E. Özden 

Sivas 
5 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasına muhalifim. 

R. Öçten 

Samsun 
5 nci maddenin çıkartılmasına muhalifim. 

6 ncı maddedeki değişikliğe muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 

R. Rendeei 

Tokat 
Muhaleft şerhim ilişiktir. 

Söz hakkım saklıdır. 
Z. Betil 

Niğde 
8 nci maddenin «A» fıkrasına ve «B» fıkrasına 

muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 

K. Bayharı 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim ilişiktir. 

Söz hakkım saklıdır. 
H. Mumcuoğlu 

Not : 5 nci maddenin oylandığı 24 Temmuz 1J66 tarihli Birleşimde Şeref Kayalar, . Selâhattin 
Gizrelioğlu ve Rifat öçten bulunamamışlardır. 
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Muhalefet Şerhi 

Bâzı suç ve eczaların affına mütedair kanun tasarısından 5 nci maddenin çıkartılmasına mu
halifim. Muhalefet şerhimizi aşağıdaki gibi arz ediyoruz. 

Tasarının 5 nci maddesinde kamu haklarının iadesi yolunda bir ifade mevcut değildir. Feri 
ve mütemmim cezalarla mahkûmiyetlerin neticelerinin kaldırıldığından bahsedilmektedir. Af 
ile iade edilen haklar meyanmda kamu hakları kamu hakları bulunsa bile bunların şümulü 
hakkındaki münakaşalara hiç mahal yoktur. 

Anayasanın 68, 70, 72 nci maddelerinde ve Siyasi Partiler Kanununun 8 nci maddesi kar
şısında Parlâmentoya veya siyasi partilere üye olma gibi hakların bahis konusu olmadığı ve bu 
itibarla da bunlar üzerinde durmaya mahal bulunmadığı görülmektedir. Nitekim Hükümet ge
rekçesinde bu cihete işaret edilmiştir. 

Şu halde mesele kamu hakkı olarak gayet dar bir çerçeveye inhisar etmekte ve o da memur 
olabilme bakımından Anayasanın 58 nci maddesiyle her Türk'e tanıdığı haktan ibaret kalmak
tadır. 

Aynı Anayasanın yukarıda bahsettiğimiz 68, 70, 72 nci maddeleri affa uğrayanların ne gibi 
haklardan mahrum edilebileceklerini sınırlı olarak tesbit etmiştir. Binaenaleyh, bir af kanunu 
vesilesiyle bunları aşan her hangi bir tahdit esasen bahis konusu olamaz. Bu itibarla affa uğra
yanların Anayasanın her Türk'e tanıdığı kamu hizmetine girme hakkından mahrum edilmesi dü
şünülemez. 

Ancak bunlar hakkımda T. C. K. nun 121 - 12-5 neü maddeleriyle 5 yıllık bir müddete bağlı 
memnu hakların iadesi yolu tâyin edilmiştir. 

Sade bir şekilde ifade etmek gerekirse, siyanı suçlular için konulmuş olan 5 nci maddemin 
yapma;k istediği şey bu müddeti kanunun neşri tarihine getirmekten ve Mahkemeden karar al
mak şartını ortadan kaldırmaktan ibarettir. 

Devlet memuru olabilmenin esasına gelince; siyasi hükümlüler içinde bundan faydalanacak 
olanların miktarı çak azdır. Bununla beraber, faydalanmak durumumda olanların hakları da 
gayrikabiii münakaşa olmak gerekir. 

Çalışma hakkı, yalnız affa uğrıyana değil, onum ailesini ve çoluk ve çocuğunu da ilgilendi
ren bir haktır. Bundan mahrumiyeti bir af içinde ebedileştirmek her bakımdan hatalı olur. 

Maddenin diğer fıkraları hakkında vakıaları tesbitte isabetli olan icranın izahları ve Hükü
met gerekçesi her türlü itiraza meydan vermiyocek niteliktedir. 

Yukarıda mâruz ve Genel Kurulda arz ve izah edeceğimiz sebeplerle 5 nci maddenin tasa
rıdan çıkartılmasına ve bu madde ile ilgili diğer maddelerde değişiklik yapılmasına muhalifiz. 
Bu maddenin tekrar tasarıya ithali af kanunlarının mahiyeti ve hukuk prensipleri icabıdır. 

A. Nusret Tuna Iiıifat Öçten Şeref Kayalar 
Kastamonu Sivas Bursa 

Muhalefet şerhi 

1. Affa gidileceği hangi tarihte açıklanmış ise en son tarih olarak açıklama tarihi esas tutul
malıdır. Bu sebeple 5 Haziran 1966 tarihi bu Af Kanunu için. uygun değildir. 

2. 163 neü madde tam olarak bu kanunun hükümleri dışında tutulmalıdır. 6187 sayılı Top
lantı ve vicdan hürriyeti aleyhindeki suçlar da affın kapsamı dışına çıkarılmalıdır. Çünkü bu
günkü Türkiye'de bu suçlar rejim için büyük bir tehlike arz etmektedir. Ayrıca lâiklik konusun
da Anayasanın prensiplerini ve Devrim kanunlarım korumak mecburiyetindeyiz. 

Amil Artus 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
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Muhalefet şerhi 

Birinci madde üzerindeki muhalefet şerhim : 
Hükümet, Af tasarısınmda 29 Ekim 1965 tarihine kadar işlenmiş suçları affın kapsamına ala

rak teklif yapmış idi. Millet Meclisi Adalet Komisyonu da aynı tarihi kabul etmiş olmasına rağ
men Millet Meclisi Genel Kurulunda verilen bir önerge üzerine affın kapsam tarihi 5 Haziran 1966 
tarihine kadar yürütülmüştür. Adalet Partisi 10 Ekim 1965 seçimlerine girmeden 18 Eylül 1965 
tarihinde seçim beyannamesini millete açıklarken seçimi kazandığı takdirde memleket gerçeklerine 
uygun bir Af Kanunu çıkartacağını vadetmişti. Bu durum dikkate alnıdığı takdirde affın kapsam 
tarihi 18 Eylül 1965 ton daha ileri bir tarihi içine aldığı takdirde verilmiş vait üzerine vatandaşlar
da suç işleme za'fiyeti olanları suça teşvik ve bundan sonraki seçimlerde seçim güvenliğinin teme
linden sarsılacağı mülâhazası ile bu madde ile tesbit edilen tarihe muhalifim. 

Ayrıca yine bu maddenin «D» bendindeki mahkûmiyetlerin tahfifine imkân veren husus ana-
hukuk prensipleri dışında bir istisna teşkil ettiğinden bu hükme de muhalifim. 

Dördüncü madde üzerindeki muhalefet şerhim : 
20/21 Mayıs olaylarından ötürü T. C. K. nun 146 ncı maddesine göre mahkûm edilenlerle 

12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan kurulan Yüksek Adalet Diva
nınca yine T. C. K. nun 146 ncı maddesi uyarınca mahkûm edilenlerin bundan evvelki Af kanun
ları ve bu tasarı bünyesindeki özelliklerini Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik prensibi ile bağ
daştırmak mümkün olmadığından 4 ncü maddedeki tahditli af görüşüne muhalifim. 

Sekizinci madde üzerindeki muhalefetim : 
T. C. K. nun dini siyasete alet etme suçlarını sayan 163 ncü maddesinin yalnız ilk fıkrasında yazılı 

suçları aftan istisna edip diğer fıkraları ile 6187 sayılı Kanunda aynı mahiyetteki suçları affın 
kapsamına alan bu maddeyi Anayasa ile kabul edilen ve Devletin temel ilkelerinden olan lâiklik 
ile bağdaştırmaya imkân görmediğinden ve affın dışında tutulan diğer maddelerle de eşitlik pren
sibine uygun bulmadığım için muhalifim. 

Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 

Sadık Artukmaç, Zihni Betil, Hayri Mumcuoğlu ve Ekrem Özden'in muhalefet şerhi 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisi tarafından kabul edilen 
metninin Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından görüşülmesi sonunda, 
Komisyon; 5 nci maddenin tümünün tasarıdan çıkarılmasını kararlaştırmış, 7 nci maddeye bir istis
na hü'kmü koymuş, 9 ncu maddenin (H) bendinin 2 nei fııkrasını Tasarı metninden çıkarmış, 10 ncu 
maddede değişiklik yapmış, 5 nei maddenin tümünün tasarıdan çıkarılmış olmasını göz önünde bu
lundurarak 5 nci maddeye atıf suretiyle tasarıda yer alan yazıları düzeltmiş ve tasarıdaki diğer hü
kümleri de, Millet Meclisi tarafından kaibul edilen şekliyle tasvibetmiştir. 

Tasarı, hem Türk Ceza Kanununun 97 nci maddesinde ifadesini bulan genel af, hem de aynı 
ıkanunun 98 nci maddesiyle tarif edilen özel af hakkında hükümler ihtiva etmektedir. 

Bir Af kanununun çıkarılmasına, Komisyonda da ifade ettiğimiz gibi, biz de taraftar bulunu
yoruz. 

Genel af, bir atıfet işlemi ölma'ktan ziyade kamu faydasına dayanmaik gerekir ve bâzı olayların 
iradî olarak unutulması maksadını güder, özel affa ise, daha ziyade adalet ve insanlık mülâhazala
rının tatmini için başvurulur. 

Toplum, kendi düzenini kurmak ve korumak için bâzı fiilleri suç sayar ve suçlulara verip uy
guladığı cezalarla da suçluları, zararsız hale getirmeye ve ıslah etmeye çalışır. 

Bizim Anayasamız genel ve özel af yetkisini yasama organına vermiştir, özel af yetkisini, sürek
li hastalık, sakatlık ve kocama sebepleriyle, Cumhurbaşkanı da kullanabilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 816) 
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Yasama organı ve Cumhurbaşkanı, bu yetkiyi, Anayasamızın 8 nci maddesinde açıkça ifade 

edildiği üzere, mutlak olarak değil, bağlayıcı temel hukuk kuralları niteliğini haiz Anayasa hüküm
lerine uygun olarak kullanırlar. 

Anayasamızın 2 nei maddesine göre, (Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.) O halde af 
yetkisi, Anayasa ile kabul edilen ilke ve prensiplere aykırı olarak kullanılamaz. Buna göre, Türk 
Ceza Kanununun dini siyasete alet etme suçlarını sayan 163 noü maddesinin sadece ilk fıkrasında 
yazılı suçu affın dışında bırakıp diğer fıkralariyle 6187 sayılı Kanunda yazılı aynı mahiyetteki 
suçları affın kapsamına almayı, Devletimiz için Anayasayla kabul edilen lâiklik ilkesiyle bağdaş
tırmaya imkân yoktur. 

Anayasamızın orman suç ve suçlularının affed ilmelerini yasaklamış bulunması, bunun dışında ka
lan suç ve suçluların gelişi güzel af f edilebilecekleri anlamını vermez. Af, kanun önünde eşitlik pren
sibine de uygun ve âdil olmalıdır. Af yetkisi, affedilenlerin menfaatleri düşünülmek suretiyle de
ğil, kamu faydası dikkat ve önemle göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır. Yersiz bir merhamet, 
yersiz bir lütuf, siyasi menfaat endişesi, taraftar kazanma, ceza evleri mevcudunu azaltma gibi hu
kukî değerden yoksun düşüncelere dayanan bir af, cemiyette kanuna ve adalete güveni sarsar, ce
zanın genel önleme hassasını zayıflatır. Af yetkisinin, sadece hukukî sebeplerle değil, gerçekten affa 
lâyık olanlar için kullanılması lâzımdır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul edilen Tasarı hükümlerinin birçoğu, izah edilen bu 
esaslara aykırı bulunmaktadır. 

Bu aykırılığın giderilmesi için bâzı hükümlerin tasarıdan çıkarılması ve bâzı hükümlerin de de
ğiştirilmesi için yaptığımız teklifler, Komisyon çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir. Bu sebep
le, tasarının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında tekliflerimizi tazeleme ve 
gerekçelerini açıklama zorunluğunda kalmış bulunuyoruz. 

8. Artukmaç Z. Betil II. Mumcuoğlu E. Özden 
Yozgat Tokat Tekirdağ İstanbul 

C. Senatosu (S. Sayısı : 816) 



- ^ 8 — 
MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

E âzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1, — 5 Haziran 1968 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan : 
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tesbit eden asli maddesinde yukarı haddi 5 seneyi 

g&çmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile ceza
landırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan 
birini veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında ta,kibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanların, affı kabul etmemeye hakları vardır. Haklarında 
soruşturma veya kovuşturma yapıldığına muttali olanlar bu kanunun yüıürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay ve her halde 6 ay içinde bu haklarını kullandıkları takdirde soruşturma veya ko
vuşturmaya 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 bağla
yıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya mahke
melerden gayrı mercilerce haklarında para cezası tâyin edilenler « 8 nci madde hükmü saklı kal
mak şartiyle» far'î ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak 
üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ceza-
sına mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da tamamı 
affedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların ölüm cezalan müebbet ağır hapse; müebbet ağır 
hapis cezalan da 30 sene ağır hapse çevrilir. 

MADDE 2, — 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman, kanunlarında yazılı suçlar ayrık olmak üzere, 
suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olanlar tarafından işlenen bilûmum suçlar hakkında bn ka
nunun birinci maddesi uygulanır. 

MADDE 3. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (ı) 
bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm veya müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim suçlardan do
layı. muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş bulunanlar, (Aynı maddenin diğer 
bendlerinde gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere) adı geçen kanunun 1 nci maddesinin (O) 
bendi htilnnünden faydalanırlar. Ve bu kanunun 8 ncı maddesi gereğince de, bakiye cezalarından 
ikişer senesi indirilir. 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı : 
a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan (20) sene muvakkat ağır hap

se çevrilmiştir. 
b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm edilmiş olanlann cezalanndan (8) er senesi 

affedilmiştir. 
c) (8) sene ve daha as hürriyeti bağlayıcı cozaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve mü

temmim cezalan ile cem mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 
(a) ve (b) bendleri hükümlerinden fay dala!" anlar hakkında, bihakkın veya meşruten tahliye 

tarihinden itibaren, bu mahldbniyetlerinm tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulundu
rulmaya, memuriyete alınmamaya veya muayyen bir meslek ve sanatın icrasının menine dair hü
kümlerle, cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve T. O. K. 
nun 173 ncü maddesinin son fıkralan hükümleri uygulanmaz. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 816) 
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CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecüisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Medlisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 816) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 
Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu madde hükmünden fay

dalananların, meşruten tahliyelerinde dışarda geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirim
den evvelki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. 

MADDE 5. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesine tevfikan kurulan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler; fer'i ve mü
temmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

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

Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılamamış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine veya 
diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvaların sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca duruşmala
rının muvakkaten tatiline karar verilen sanıklar ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargıla
ma usulleri hakkındaki Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyaları Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunanlar hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî şahısların Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü 
maddeleri (A) bendleri gereğince kaybedilen hakları geliverilir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 6. — 134 sayılı Kanunla değişen 113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddeleri
nin (C) bendlerinden fiilen faydalananların bu cezalarından ikişer senesi indirilir. 

MADDE 7. — Genel bütçe harcamaları sırasında hizmet karşılıklarının usulsüz ödenmesi do
layısiyle, yetkililer tarafından (Haksız iktisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borç
ları hesabına aldırılan; vergi, resim ve hare dışında kalan ve Sayıştay ile askerî ve adlî mah
kemelerce suç ile alâkalı bulunmıyan ve sorumlular adına hükme bağlanmış Devlet alacakları 
ile, hizmet ifa ve belgeleri saymanlıklara teslim edildiği halde mahsubu yapılamamış, âhizi üze
rinde kalmış olan bütçeden mütevellit avans ar tıklan (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmiyen kısımlan) silinir. 

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

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlular adına 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönemlere 
aidolarak kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan 
vergi cezaları (Mülga vergi kanunlarına göre kesilmiş olan dâhil) ile uygulanan gecikme zamla-
n ; taallûk ettikleri vergi asılları kanunun meriyetinden itibaren altı ay içerisinde ödendiği tak
dirde (Kanunun meriyetinde vergi asıllan ödenmiş olanlar dâhil) affedilmiştir. 

ihtilaflı vergilerde tarafların malî veya idari kaza mercilerine müracaatlan veya ihtilâfı de
vam ettirmeleri, mükelleflerin veya sorumluların ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde öden
mesi kaydiyle aftan istifadelerine engel olmaz. 

Ancak ihtilâfın hallinde tamamen veya kısmen haksız çıkan mükelleften veya sorumludan 
haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla tahsil olunur. 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Milet Meclisi metninin 6 ncı maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Genel bütçe harcamalan sırasında hizmet karşılıklannın usulsüz ödenmesi do-
layısiyle, yetkililer tarafından (Haksız iktisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borç
lan hesabına aldırılan; vergi, resim ve harç dışında kalan ve Sayıştay ile Askerî ve Adlî Mahke
melerce suç ile alâkalı bulunmıyan (okul tazminatlan hariç) ve sorumlular adına hükme bağlan
mış Devlet alacaklan ile, hizmet ifa ve belgeleri saymanlıklara teslim edildiği halde mahsubu 
yapılmamış, âhizi üzerinde kalmış olan bütçeden mütevellit avans artıklan (Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar ödenmiyen kısımları) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz hükmedilmemiş eski yılara ait zimmetler hükmedü-
melerini mütaakıp silinirler. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 816) 



— 12 -
(Millet Meclisinin kabul ettiği ıııotiıı) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönemlere aido-
larak kesilecek vergi cezaları hakkında da vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiyle yukarıdaki 
hükümler uygulanır. 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı bendlerde gösterilen suçlar; 2, 4 ve 5 nci madde hükümleri sak
lı kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 
135 nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri; 163 ncü maddenin birinci fıkrası ile 164, 165 ve 166 nci madde
lerde yazılı suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend bi
rinci fıkrası hariç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 ncu maddenin birinci 
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 yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 nci maddenin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından dolayı, 
hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen ödendiği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncü maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını bitirme
miş bulunanlar tarafından işlendiği, 

hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygulamr. 
4. İrtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nci maddele

rinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezaların 
üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az ve üç seneden fazla olamaz. 
B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 

369, 370 ve 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlar ve bunların 
411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen şekilleri. 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nci maddeleri, 148 nci 
maddenin (B) bendi ve yukarıdaki bendlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle 
cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suçlar. 
E) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 
F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı suçlar. 
G) 15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hareket

ten dolayı aynı kanunun 31/3 ncü maddesi gereğince açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak mah
kûmiyet halinde aynı kanunun 20 nci maddesinin (C) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, 
verilen ceza infaz edilmez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya ka
dar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve 
tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasımn ziyamı intacetme-
miş bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonradan 
çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle iş
lenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin I, II, III ncü bendleri ve 
IV ncü bendinin birinci fıkrası hükmü, tekel kaçakçılığı, CİF kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen 
(2 500 lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hü
kümlerini ihlâl eyliyen fiiller. 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı bendlerde gösterilen suçlar; 2 ve 4 ncü madde hükümleri saklı 
kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 135 
nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde 
gösterilen şekilleri; 163 ncü maddenin birinci fıkrası ile 164, 165 ve 166 nci maddelerde yazılı suç
lar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend birinci fıkrası ha
riç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 ncu maddenin birinci 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 yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 416 
nci maddenin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından dolayı, 
hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen ödendiği; 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncü maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını bitirme
miş bulunanlar tarafından işlendiği hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygulanır. 

4. îrtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nci maddele
rinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezaların 
üçte ilcisi ve para cezalarının tamamı affedilmişcir. 

Ancak hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az ve üç seneden fazla olamaz. 
B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 

369, 370 ve 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlar ve bunların 
411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen şekilleri, 

ü) Asüerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nci maddeleri, 148 nci 
maddenin (B) bendi ve yukardaki bendlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle 
cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suçlar. 
E) icra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 
F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı suçlar. 
G) 15.7.1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hareket

ten dolayı aynı kanunun 31/3 maddesi gereğince açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak mahkûmi
yet halinde aynı kanunun 20 nci maddesinin (C) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki verilen 
ceza infaz edilmez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya kadar 
(2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve tebliğ
lere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun clöviz veya Türk parasının ziyamı intacetmemiş 
bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonradan çı
karılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle iş
lenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin I, II, İÜ ncü bendleri ve 
IV ncü bendinin birinci fıkrası hükmü, tekel kaçakçılığı, CİF kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen (2 500 
lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve Türk pa
rasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümleri
ni ihlâl eyliyen fiiller. 
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Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki 1567 sayılı Kanunla ek ve tadilleri hüküm
lerini ihlâl eyliyen ve yukardaki fıkranın dışında kalan fiillerden dolayı verilmiş veya verilecek 
olan hürriyeti bağlayıcı cezalann altışar ayı ile para cezalannın üçte biri affedilmiştir. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezalan affedilmemiştir. Bunlar hakkında 5 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

1) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, Bakanlann sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işledik
leri suçlar. 

MADDE 10. — Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri hükümleri saklı ve basın zabıtasına taallûk 
eden fiillerden dolayı (31 nci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile) 5680 sayılı Basın Kanunu ile ek 
ve tadillerine muhalefet suçlan hariç kalmak üzere; tekerrür hükümlerinin tatbikini gerektiren 
aynı cinsten cürümler affın dışında bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanun maddesine uyan veya kanunun bir faslında bulunan 
cürümler bir cinsten sayılır. 

Askerî Ceza Kanununun 66 nci maddesinde yazılı izin tecavüzü ve firar suçlan hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 11. — Bu kanunun 1 nci maddesinin (A) bendi dışında aftan faydalanan hükümlüler 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkûm olduklan cezanın zamanaşımı süresi içinde 
ve her halde 5 yıl zarfında, taksirli suçlar hariç aşağı haddi 6 aydan az olmıyan hürriyeti bağla
yıcı cezayı müstelzim aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde, evvelce haklarında hükme
dilmiş bulunan cezamn infaz edilmiyen kısmı aynen çektirilir. 

MADDE 12. — Firar halinde olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mem
leket içinde bulunanlar 3 ay ve memleket dışında olanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müra
caatla teslim olmadıklan takdirde bu kanunda yazılı af hükmünden istifade edemezler. 

MADDE 13. — Kıtasından veya görev yerinden uzaklaşıp yahut izin süresini mazeretsiz ge
çirip de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müra
caatla teslim olmıyanlar, bu kanun hükümlerinden istifade edemezler. 

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 yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde bulunanlar 
3 ay, yurt dışında bulunanlar 6 ay içinde resmî mercilere teslim olmak şartiyle bu kanundan fay
dalanırlar. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dahi 
kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşınması, bu
lundurulması, satılması ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya tekele tabi bulunan eşyanın 
müsaderesine mâni değildir. 

Yukardaki fıkra haricinde kalan eşya gümrük ve diğer Devlet ve belediye vergi ve resimlerinin 
ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Resmî kayıtlara dayanılarak satın alınan taşıt araçlan zapt ve müsadere olunamaz. Zaptedil-
miş olanlar sahiplerine geliverilir. Geriverilirken kendilerinden masraf, vergi, resim ve prim 
alınmaz. 

Kovuşturma sonunda suçlulukları anlaşılanlar bu hükümden faydalanamazlar. 
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Ancak, Yüksek Adalet Divamnca 1567 sayılı Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezaları affedilmemiştir. 

i) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, bakanların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar. 

MADDE 9. — Bu kanunun 4 ncü maddesiyle Basın Kanununun 31 nci maddesi saklı kalmak 
üzere tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektiren aynı cinsten cürümler affın dışında bıra
kılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasında aynı kanun maddesine uyan veya kanunun bir faslında bulunan 
cürümler bir cinsten sayılır. 

5680 sayılı Basın Kanunu ile ek ve tadillerine muhalefet suçlan ve Askerî Ceza Kanununun 
66 ncı maddesinde yazılı izin tecavüzü ve firar suçları hakkında 1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. 
mistir. 

Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edil-

MADDE 12. 
mistir. 

Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edil-

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 15. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesi hükümlerine göre müstafi sayılmış olup da bu kanunun yayımı tarihine kadar 
yabancı kadınla evlilik veya beraber yaşama münasebeti sona ermiş bulunanlar hakkında bu 
madde ile evvelce uygulanmış bulunan hükümler, bütün hukukî neticeleriyle affedilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin taksirli suçlar hariç, Hâkimler ve memurin kanun
ları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve 
inzibati karar veya yapılmış veya yapılacak işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubayla
rın cezalarının hukukî neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî me
mur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî nisbetin kesilmesi işlemlerine şümulü yok
tur. Ancak 1 nci maddenin (B) bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların emeklilik hak
ları geliverilir. 

MADDE 17. — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca 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 hukuk mahkemesine yollanır ve o mahkemece 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince dâva karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmlanndaki harçların aynı
dır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını tamamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış şahsi hak lâvalarma aidolarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenme
si, ceza kararlarının Temyizindeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukardaki 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 Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. •— Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

>>©-<« 
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