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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türk - Irak, Türk - Macaristan, Türk - Ko
re ve Türk - Vietnam Parlâmentolararası Dost
luk grupları teşkiline dair Müşterek Başkan
lık Divanı kararının tasvibi hakkındaki Baş
kanlık yazısı okundu ve kabul olundu. 

Kanada Avam Kamarası Başkanının, bir 
Türk Parlâmento Heyetini Kanada'yi ziyarete 
dâvetine icabetin muvafık görüldüğüne dair 
Müşterek Başkanlık kararı hakkındaki Baş
kanlık yazısı okundu ve kabul edildi. 

Avusturalya Temsilciler Meclisi Başkanının, 
bir Türk Parlâmento heyetini Avusturalya'yı 
ziyarete dâvetine icabetin muvafık görüldü
ğüne dair Müşterek Başkanlık kararı hakkın
daki Başkanlık yazısı okundu. Kabul olundu, 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşki
lâtı hakkındaki 1325 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesindeki «ile Kara, Deniz, Hava Kuvvet
leri Komutanlıkları» ve 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki «Kuvvet Komutanlıkları» deyim
lerinin Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
karar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru üzerinde bir süre görüşüldü ve kabul edi
len önerge uyarınca rapor komisyona geri ve
rildi, 

Ticari işletme Rehni kanun teklifinin mad
deleri üzerinde bir süre görüşülmüş ve ko
misyonun isteği üzerine teklif komisyona geri 
verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci maddeleri
nin tadili hakkında içtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu, teklif sahibi; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un TRT 
Ankara Televizyonuna dair Senato Araştırma
sı istiyen önergesi, önerge sahibi; 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket 
Köksal'm, istanbul'un Sağmalcılar ve Esenler 
mmtakalarında vukubulan kolera hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi ilgili 
Bakan; 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özdenin, istanbul'un Sağmalcılar ve Esenler 
mmtakalarmda vukubulan kolera hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi ilgili 
Bakan; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, üniversite ve yüksek okullarda vuku
bulan boykot, işgal ve diğer hâdiselere dair Se
nato araştırın?*' istiyen önergesi önerge sahibi; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet hareket
leri doğuran hususlara dair Senato araştırma
sı istiyen önergesi, önerge sahibi ve ilgili 
Bakan; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki 
katkı ve etkilerine dair Senato araştırması is
tiyen önergesi, önerge sahibi; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen öner
gesi, önerge sahibi bu birleşimde hazır bulun
madıklarından görüşülmeleri gelecek birleşime 
bırakıldı. 

4 Mayıs 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 16,47 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Ilayri Mumcuoğlu Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 
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SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye

si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Özel îdare me

mur ve hizmetlilerinin maaş durumlarına dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/760) 

2, — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 

ölüme ve varalanmaya sebebiyet vermekten hü
kümlü 1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğ
ma Astsb. Kd. Başevş. Ceylan Kökten hakkında 
özel af kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/1212) (S, 
Sayısı : 1553) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1970 ve Ocak, Şubat 1971 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/4) (S. Sayısı : 1554) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/934) (S. Sayısı : 1555) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 

Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/947) (S. Sayısı : 1556) 

.5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/951) (S. Sayısı : 1557) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tarık Remzi Baltan'm yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/980) (S. Sayısı : 
1562) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mus-
lihittin Yılmaz Mete'nin yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/981) (S. Sayısı : 
1563) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başjkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Abdülkerim Saraoolğu (Mardin) 

BAŞKAN — 65 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

._ i __ 
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4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, Ada
let gazetesinin, Tunceli'de yapılan baskınlarda 
büyük miktarda silâh ele geçtiğine, bu münase
betle yakalanan kimselerin Kürt İstiklâl Parti
sine mensuboldukları yolundaki yazsının asılsız 
olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Sayın Arslan Bora, Adalet gazetesinin 
30 . 4 . 1971 günlü nüshasında Tunceli ile il
gili neşriyat hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Sayın Arslan Bora; bu, gündem dışı mev
zuu ile ilgili görünmüyor. Sözlü soru mevzuu 
gibi geliyor bendenize, îbu itibarla takdirimi 
söz vermemek yolunda kullanıyorum. Şayet 
direnirseniz, Umumi Heyetin reyine arz ederim. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Direnmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü bir kütle haksız 
yere töhmet altında bırakılmaktadır. Bunun 
için açıklamak mecburiyetindeyim. 

kililerinin Ankara'ya bildirdiklerine göre, ev
leri aranan kişilerin Kürt istiklâl Partisi üye
si olduğu anlaşılmaktadır. Silâhların bu kişi
lere kimler tarafından dağıtıldığını tesbit mak-
sadiyle Doğuda geniş bir aramaya girişihnek-
tedir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu yazı üzerine Tun
celi Valisi, içişleri Bakanlığı ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı ile derhal temasa geçtim. Her 
üç resmî makamdan aldığım cevapta, Tunce
li'de böyle bir olayın olmadığı, hattâ Tunceli 
Valisinin de bu haberi gazeiteden okur okumaz, 
derhal tekzip gönderdiğini, maalesef bugüne 
kadar da tekzibinin de çıkmadığını üzüntü ile 
bana ifade etmiş bulundular. 

Hal böyle iken, Adalet Gazetesinin, Tunceli 
Valisinin, hiçbir hakikatle ilgisi olmıyan bu 
uydurma habere ait, tekzibini neşretmemesini, 
basın ahlâk anlayışı ile bağdaştırmak mümkün 
değildir. Kaldı ki, Atatürk ilkeleri ve reform
larının daima koruyucu bir bekçisi olan, mem
leketin bu asil duygulu evlâtlarına böylece ha
yasızca yöneltilen bu uydurma iftira, haklı, ola
rak, biz Tunceli vatandaşlarını son derece üz
mektedir. 

Halbuki, tarihler boyunca memleket müda
faasında vatanın bütünlüğü için yüzlerce kah
ramanlık destanlarını yaratan bu civanmert 
vatan evlâtlarının efkârı umumiye karşısında 
ağır töhmetler altında bırakılmasını yüksek hu
zurlarınızda şiddetle reddederim. Ve Adalet 
Gazetesini Türk Milleti huzurunda bu iddiasını 
ispata davet ediyorum. Aksi halde, Türk Mille
tinin bütünlüğünü zedeleyici şekilde vatandaş
lar arasında bölücülük tohumlarını eken müf
teri ve anarşistlikle itham edeceğim. 

'Sözlerime son verirken, büyük Türk Mille
tinin vatandaşları arasında nifak tohumlarını 
aşılamaya çalışanlar daima hüsranla karşılaş
mış ve hüsranla karşılaşacaklardır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Pekiy, peıkiy Sayın Bora. Sayın 
Bora söz istemekte direniyorlar, kendisine söz 
verilip verilmemesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. 

Verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen- j 
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Bora. j 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Çok Sayın 
Başkan ve sayın senatörler; 4 Nisan 1971 ta
rihli Adalet gazetesinin birinci sayfasında; 
«Anarşist ve bölücüler ayaklanıyor. Tunceli'
de 40 evde 100 maMnalı tüfek bulundu.» diyor 
ve şöyle devam ediyor : «Tunceli ilinde dün 40 
hanede yapılan aramada, Çek yapısı 100 maki-
nalı -tüfek ele geçirilmiş, 103 kişi tutuklanmış- j 
tır. Ayrıca sandıklar içinde çok sayıda maki- ! 
nah tüfek kurşunu, manevra kayışı, elbisesi 
ve patlayıcı madde bulunmuştur. Tunceli Va
lisi Mahmut Bolat'm hazır (bulunduğu bu bas
kınlar sırasında her hangi bir olay meydana 
gelmemişitir.» Ve devam ediyor : «Tunceli yet-
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1005) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir 'Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutu

yorum. 

C. ıSenatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Osman Olcay'ın dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesinin Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cuvdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. V. Osman Kök-
sal'ın, Kontenjan Grupu dağıldığından, İçişleri, 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Araştırma ve Diya
net İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna gür 
hakkındaki Araştırma Komisyonu üyeliklerinden 
istifası 

BAŞKAN — Bir çekilme var, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Kontenjan Grupu dağıldığından, içtüzük ge

reğince Senato içimleri Komisyonu ile, Karade
niz Bakır işletmeleri Araştırma Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

iSaygı ile arz ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Osman Koksal 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

Aynı arkadaşımızın bir önergesi daha var, 
okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Kontenjan Grupu dağıldığından, Diyanet 

işleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür 
hakkında tesis edilen Araştırma Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Osman Koksal 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

3. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân Komisyonu Başkanlık Divanının kurulduğu
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuzun 29 . 4 . 1971 tarihli top

lantısında boş bulunan Başkanlık Divanı sözcü 
ve kâtip üyelikleri seçimi yapılmış ve neticede 
sözcülüğe Sakarya Senatörü Osman Salihoğlu, 
kâtipliğe de Kırklareli iSenatörü Ali Alkan se
çilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Bayındırlık, Ulaştırma 

ve imar - iskân 
Komisyonu Bask. 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölü
me ve yaralanmaya sebebiyet vermekten hüküm
lü 1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma 
Astsb. Kd. Başçvş. Ceylan Koktan hakkında özel 
Af kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/1212) (S. Sayısı : 
1553) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında yer alan; tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
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neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet ver
mekten ötürü 1940 doğumlu Eminoğlu, Eliften 
doğma, Astsb. Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hak
kındaki özel Af kanunu tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Kom. Bask. Y. 

İSamsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması thususunu oy
larınıza arz edeceğim. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Raporun okunması 
kabul edildi. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

28 . 4 , 1971 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 Nisan 1971 tarihli 88 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet 
vermekten hükümlü 1940 doğumlu Eminoğlu 
Eliften doğma Astsb. Kd. Başçvş. Ceylan Kök
ten hakkında özel Af kanunu tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 19 Nisan 1971 tarihli ve 
3506 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
28 Nisan 1971 tarihli Birleşiminde Hükümet 
adına Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarı, Ankara Hava Kuvvetleri Kumandan
lığı Askerî Mahkemesinin 17 Nisan 1969 gün, 
E. 969/75, K. 969/159 sayılı hükmü ile T. C. K. 
nun 495/2 ve Askerî Ceza Kanununun 35/1 mad
desi gereğince iki sene altı ay hapis ve rütbesi
nin geri alınması cezalarına mahkûm olan, 
Eminoğlu Eliften doğma 1940 doğumlu Ceylan 
Kökten'in hüküm giydiği cezaların bütün hu
kukî neticeleri ile affedilmesini öngörmekte
dir. 

Tasarının gerekçesinde, 'Ceylan Kökten'in 
24 Ekim 1968 tarihinde idaresindeki 507266 
plâka sayılı askerî araçla askerî görev icabı 
Taşuca Silifke yolunda seyrederken 4 M. geniş

liğindeki Kuruçay köprüsüne fazla süratli yak
laşmak ve yolunsağmı takibetmemek suretiyle 
gösterdiği dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile aracın 
köprü korkuluğunu kırarak susuz dereye yuvar
lanması sonucu bir erin ölümüne ve diğer iki 
görevlinin yaralanmasına sebebiyet verdiği be
lirtilmektedir. 

Yine tasarının gerekçesinde, yapılan yargı
lama sırasında bu kazada yaralandığını beyan 
eden Refik özgenin bilâhara hüküm kesinleş
tikten sonra vicdan azacı duyduğunu belirterek 
Adana 1 nci Noterindeki 26 Kasım 1969 tarihli 
ifadesinde (kendisinin aracın içinde iken köp
rüden dereye uçmasından yaralanmadığını, son
radan köprüye çıkıp köprü korkuluğu taşının 
ayağının altında oynaması sonucu dereye düşe
rek yaralandığını ve fakat sakat ve maluliyet 
durumunu düşünerek yanlış şekilde ilk ve son 
soruşturmalarda ifade verdiğini şimdi hakikati 
söylediğini ve tamamen iyileştiğini) beyan etti
ği açıklanmaktadır. 

Yine tasarının gerekçesinde, aynı açıklama 
ile ilgili olmak üzere, aynı kazada 10 gün işine, 
gücüne engel olacak şekilde yaralanan Üsteğ
men Yusuf Oğuz'un da, Diyarbakır 2 nci Noter
liğinde hükmün kesinleşmesinden sonra verdiği 
yeminli ifadesinde (Kazadan sonra sağlam ola
rak köprü üstüne çıkan Astsubay Refik özgen'-
in etraftan yardım edecek kimse var mı diye 
bakarken üstüne bastığı köprü korkuluk taşı
nın kayması sonucu kuru dereye düşüp yuvar
landığını gördüğünü) beyan ve ifade ettiği ek
lenmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra tasarının gerekçe
sinde, bu yeni delillerle iadei muhakeme yoluna 
gidilmiş ise de, Askerî Yargıtay 4 ncü Ceza Dai
resinin (Tanıkların gerçeğe aykırı tanıklık et
tikleri) yolundaki sebep, bu tanıkların hükme 
mesnet alman ifadelerinin henüz bir tahkik 
mevzuu yapılarak hilafı hakikat olduğunun hü
kümle tesbit edilmemiş olması noktasından usul 
hatası ve noksanı sebebi ile mahkemenin iade
si talebini yerine getirmediği ifade edilmekte
dir. 

Komisyonumuz, mahkeme kararında yazılı 
hâdisenin oluş şekli, fiilin mahiyetini göz önün
de tutarak bir atıfet olmak üzere adı geçenin 
mahkûm olduğu cezasının bütün neticeleri ile 
affına dair olan teklifi benimsemiş ve Millet 
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Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddelerini ay
nen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 
Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 
Çorum 

M. Şevket özçetiı 

Hatay 
M. Deliveli 

Rize 
M. Ağun 

a 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Balıkesir 
N. Demirel 
Gaziantep 
İ. Kutlar 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

istanbul 
E. özden 
Sakarya 
M. Tığlı 

BAŞKAN — Söz istiyen Sayın üye? 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Siz komisyon üyesisiniz Sa

yın Tığlı, lehinde konuşabilirsiniz, aleyhinde 
konuşamazsınız. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Peki. 
(!Söz istiyenleri tesbit edebildiğim sırayı 

okuyorum efendim. 
Sayın Atalay, Sayın Alpaslan.. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben Ata

lay'dan evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır, Atalay daha evvel kâ
ğıt göndereerk sizden evvel istemişti. 

Sayın Atalay, Sayın Alpaslan, Sayın Kal
paklı, Sayın Mete, Sayın özmen, Sayın Akyurt, 
Sayın Altan, Sayın Tığlı. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bendeniz 
de soz istemiştim. 

BAŞKAN — Fark edemedim, affedersiniz, 
kaydedeyim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Sayın Fehmi Alpaslan, Grup adına konuşa
caklardır. 

BAŞKAN — Hay hay. Başkan (söz istiyen? 
Yok. 

Sayın Alpaslan, Millî Güven Partisi Grupu 
adına buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; tedbirsizlik ve dik-
datsizlik ölüme sebebiyet veren Astsubay Kı
demli Başçavuş Ceylân Kökten hakkında özel 
Af Kanunu tasrısı diye, takdim edilen; fakat 
komisyonun raporunun son kısmında, «affına 
dair olan teklifi» diye zikredildiği için, tasa
rı mıdır, teklif midir diye şüpheye düştüğümüz 
bir konu yüksek huzurunuza sunulmuş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hukuk hayatını, hukukun üstünlüğü ve eşit

liği prensibini ayakta tutmuş olmak için şimdi 
huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Meclisler, atıfet duygusu ile dolu değerli 
üyelerle 'Türk milletinin hayatına mal olmuş 
müesseselerdir. Yalnız, bu gerekçeyi okuduğum 
zaman hakikaten üzüldüm. Bir defa, gerekçe 
Türk Ordusunun bir üstteğmenini ve bir asteğ
menini, şahadet müessesesinde ifadelerine baş
vurulan iki kişiyi, hakikaten güya bir iyilik 
yapacağım diye, Türk Milleti karşısında ziya
desi ile küçültür mahiyette ifadeler taşımakta. 
Hâdise vukubuiuyor; dikkatsizlik, tedbirsizlik 
ve ölüme sebebiyet. Taksirli suçtur, olabilir. 
Hâdisede işin içinde bulunan bir üsteğmen Yu
suf Oğuz, bir de astsubay Refik özgen fiilin 
vukubuluş ve hâdisenin oluş şekline dair şaha
det ediyorlar. Şahadetleri askerî mahkemede, 
hâkimin huzuurnda vukubuluyor. Aradan za
man geçiyor, «biz her ne kadar mahkeme hu
zurunda böyle ifade vermiş isek de, ayağım 
kaydı, bilmem ne oldu» diye, bir meseleyi ken
dilerinin sıfatına ve ilk ifade verdikleri yerin 
mahkeme olması itibariye onun yüksek meha
betine aykın düşecek şekilde değiştiriyorlar ve 
bu gerekçe ile de bir şahsın affı hakkında me
sele huzurunuza geliyor. Arkadaşlarım, bu tak
sirli suçlar için keşke bizim mevzuatımızda ta
mamını para cezasına tahvil etmek, - bir çok
larında kabil - ve bunun tatbikatını görmek 
iyi bir şey. Ama mahkeme karar verir, daha 
bu hükümlü gibi nice insanlar hem de % 20 
kusurla, % 25 kusurla, % 30 kusurla mahkûm 
olmuş, memlekette. Hepsi cezasını çekmiş ve
ya çekmekte. Yani, bu astsubay başvaçuştur, 
olabilir bir kaza işlemiştir. Rütbesi başçavuştur 
ama ifa ettiği vazife öyle bir vazifedir M, bu-
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nun o hizmetinden Türk Milletini mahrum et
memiş olmak için Hükümet bünyesinde düşü
nür. «Astsubaydır, bugünün geçerli meselesi 
olarak elektronik cihazlar üzerinde bilgi sahibi 
olmuştur, bu bir değerdir. Bunun hizmetinden 
memleketimi, ordumu maihrum etmiyeyim diye 
af getiriyorum size, siz de şefaat duygularını
zı, atıfet duygularınızı kullanınız bunu affedin» 
der. O zaman hepimiz «amenna» deriz ve buna 
el koyarız. Fakat bu kadar kötü bir gerekçe ile, 
bu kadar anlamsız bir suretle ve eşitlik pren
siplerini bu derece bozan, bu derece başkaları 
(bakımından haksızlık ifade eden bir mevzu eğer 
tasarı halinde gelmişıse, o zaman hangi Hükü
met zamanında olursa olsun o Hükümetin ak
lını başına toplaması ve böyle meselelere gir
memesi lâzımıgelir diye bunu ifade etmek lâ
zım. 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOİ (Samsun) — 
Efendim, Hükümetle ilgisi yok. Dosya okun
du, öyle çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir hususu 
ben açıklıyayım efendim. Türk vatandaşlarının 
T. B. M. M. ne dilekçe ile başvurmaları ve di 
lekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının 
düzenlenmesine dair kanunun 13 ncü maddesi 
şu ifadeyi kullanır: «Bir özel af dilekçesinin 
Karma Komisyonca dikkate alınacak değerde 
görülmesi takdirinde Karma Komisyon bir özel 
af kanunu tasarısı hazırlıyarak, yani Karma 
Komisyonun hazırladığı teklifte - bu kanun ge
reğince tasarı denmektedir - Bu itibarla bunun 
ismi tasarıdır. Orada geçen teklif tedbiri her 
thalde bir seihivden ibarettir. Buna göre konuş
manızı düzeltmenizi rica ediyorum. 

ıM. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Devamla) — Komisyon Başkanı benim 
Sözlerimden her halde ziyadesiyle etkilendi. 
Yani, bunun bizim Dilekçe Komisyonundan gel
miş olmasını ve Dilekçe Komisyonunda daha 
onlbinlerce müracaatın beklediğini de belirte
rek, böyle ayırımcı bir gözle meseleleri geti
ren kim olursa olsun, onun millet huzurunda 
büyük haksızlık olduğunu ifade etmeden ken
dimi menedenıiyorum Saym Başkanım. Nedir 
yani? Ne yapmış bu astsubay? Yani, astsubay 
veya orgeneral; tahrirat katibi veya Vali, kim 
olunsa olsun. Ahmet, Möhmet, vatandaş olarak 
kendisine mevdu bir hizmeti ifa ederken kusur 

işİEmiş, bir cana kıymış ve başkalarım da ya
ralamış. Mahkemede kendisine hüküm vermiş. 
Bu kadar çok meseleler ortada dururken, bu 
kimse için böyle bir af mevzunun Yüce Mec
lislerin huzuruna getirilmiş olması beni hukuk
çu olarak zedeledi, arkadaşlarım. Eğer böyle 
af kanunlarını hep kabul edeceksek sizin hu
zurunuzda söylüyorum, Allâha inandığım ka
dar inandığım bir mesele benim elimden geç
miştir. Yüzde yüz masumiyetine inandığım bir 
adam müobbet ağır hapis altında içeride inli
yor. Suçu; «filân adam falanları da kendisine 
ortak almak suretiyle işledi» diye mahkûm 
ediyorlar, ben o suçu işledi diyen adamın da 
avukatlığını yaptım, onun da masumiyetini bi
liyorum. Akç&kocada cereyan etmiş hâdise. 
Onun hakkındaki hükmü temyiz mahkemesi bo
zuyor, adam beraat ediyor. Onun temin ettiği 
söylenen zavallı fukara, avukat tutmaktan âciz 
2 kişi, baba ile oğul hâlâ hapisane köşelerinde 
inliyordu. Baba aldığım habere göre geçenler
de ölmüş. Bu kadar meseleler varken, o zaman 
müsaade etsinler biz de hiç olmazsa hukuk tat
bikatında adlî hata mevzuu olarak görebildi
ğimiz veya kendimize göre böyle görmek iste
diğimin, hesabımıza göre öyle geldiği için öyle 
takdim etmek istediğimiz meseleleri alıp geti
relim buraya, Yüksek Huzurunuzda hergün 
bir af tasarısı, bir af mevzuu görüşülsün, ol
sun bitsin yani. Bu meselelerin üzerinde rica 
ediyorum, bilhassa Senatonun, hislerini bir 
tarafa bırakıp; her birimizin ayrı ayrı hukuk
çu olmasına lüzum yok, hakkaniyet duygusu, 
eşitlik prensibini bayrak yapmak suretiyle za
rar vermesini ve o itibarla böyle haksız, mâ
nâsız, hele gerekçesi haksızlığında ta kendisi 
olan, birazda insana mahcubiyet veren bir mev
zuu kabul etmemesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (M. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız bir
kaç kelime arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşmak 
mı istiyorsunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOî (Samsun) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; mesele-
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nin yanlış anlaşılmaması için, hâdise nedir? Ko
misyonumuza ne suretle gelmiştir? Komisyonda 
nasıl bir düşünce ile bu şekle bağlanmıştır? 
Meseleyi kısaca arz edeceğim ki, müzakereler 
esnasında yanlışlık yapılmasın. 

'Sayın Alpaslan arkadaşımız konuşurken ye
rimden hiç de uygun olmıyan bir şekilde itiraz 
ettim. Kendisinden de özür dilerim. 

olmamıştır. Yüce Heyetinize de böyle bir dü
şünce hâkim olmıyacaktır. Yalnız bunun de
lilleri ve gerekçeleri hazırlanırken işin içerisi
ne; teveccüh toplamak için, meseleye dikkati 
çekebilmek için bâzı hususlar raporlara gerek 
Millet Meclisinde ve gerekse Dilekçe Karma 
Komisyonunda geçirilmiş bulunmaktadır. Ko
misyonumuz da oralarda söylenmiş sözleri 
kendi raporuna dercetmekte bir mahzur gör
memiştir. 

Şimdi, buraya dokunmuşken yine bir nok
tayı kısaca arz edeyim. Mahkûmiyet kesinleş
tikten sonra tedbirsizlikle ölüme sebebiyet ve
ren maznun bilâhara şahitlerle temasa geçmiş. 
Diyor ki, «Bu araba köprüden ırmağa düştü
ğü zaman yaralanma hâdisesi düşme hâdisesi 
zamanında olmamış, bilâhara hâdiseyi tetkik 
ederlerken köprünün kenarındaki taşın üzerine 
çıkmış ve oradan düşmüş ve yaralanmış» Türk 
mevzuatında yeri olmıyan, kanunlarımızda 
yeri olmıyan bir hâdiseyi, yani arz ettiğim 
hâdiseden sonra «başka sebeple yaralanmıştır» 
diye Diyarbakırda ve bir de başka bir notere 
götürüp şahit dinletmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir de Yeminli. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ REFET RENDECİ (Devamla) — 
O noterin bileceği iş, kanuna aykırı yapılan 
iş. Bunun noterde dinlenen şahitleri de mah
kemeye bu defa dilekçe ile «bunlar iadei mu
hakeme sebebidir» diye müracaat etmişler. As
kerî Mahkeme bunları iadei muhakeme sebebi 
kabul etmemiş. Ve biz de bu meseleyi komis
yon olarak Yüksek Huzurlarınıza getirirken 
bu gerekçe üzerinde durmadık ve durmaya da 
hakkımız yok. Duramayızda, mevzuatımızda 
böyle bir usul, böyle bir hüküm mevcut değil. 
Fakat bu maznunun bir kurtuluş çabası, gay
reti içerisinde müracaat ettiği yol olarak kabul 
ettik ve bununla ne kimseyi küçültmek, ne kim
se hakkında şöyle veya böyle düşünmeye im
kân vermek durumunda değiliz. Böyle bir kas-
dımız da yoktur, komisyon olarak. Komisyonu
muzda mesele enine boyuna görüşüldü. Tarttık, 
dedik ki, kanun muvacehesinde durum bu. Ka
nuna göre yapılmış hatalar var ise Meclis ola
rak bizi ilgilendirmez. Biz bu mahkemenin şu 
yönden hatası vardır, bunu kabul etmesi lâ
zımdır, iadei muhakeme sebebidir, demedik. Af 
Kanunun da böyle bir meselenin üzerinde dur-

Şimdi, dosyada hâdisenin oluş şekli geniş 
anlatılmış. Fakat teferruatiyle arkadaşlarımız 
tetkik imkânına sahibolmadıkları için bâzı mese
leleri yanlış olarak intikal ettiriyorlar. Müza
kereler sırasında böyle bir yanlışlık olmaması 
için başlangıçta söz almayı zaruri saydım. 

Muihterem arkadaşlarım, Dilekçe Karma 
Komisyonuna vâki müracaat üzerine komisyo
nun bu mesele ve bunun gibi 3 tane teklifi 
bir arada Millet Meclisine intikal ettirmiş ve 
(bu 3 teklif Millet Meclisinin kabulüne mazhar 
ıolarak, yani afları lehinde kararla kanun tasa
rısı şeklinde Cumhuriyet Senatosuna intikal 
etmiş. Bunlar 3 tanedir, diğerleri de gündem
dedir. Sırasiyle gelecek. Biz komisyonda bun
ların üçünü bir günde müzakere ve tetkik 
ettik, kararımızı da, Millet Meclisinden gelen 
metnin yani aflarmın uygun olduğu netice 
ve kanaatiyle, Yüce Heyetiniz huzuruna ge
tirdik. 

Şimdi, arkadaşlarımın bir kısmı hâdisede 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi bir kişi
nin ölümüne ve birden ziyade kimsenin yaralan
masına sebebiyet verdiği için hâkimin tecil hu
dutlarını aşması sebebiyle cezasının tecil edile
mediği, Hava Kuvvetleri Askerî Mahkemesinde 
bilâhara iadei muhakeme yoluna gidildiği, 
iadei muhakeme yolundaki delillerin mahke
mece iadei muhakemeyi gerektirecek nitelikte 
görülmemesi sebebiyel reddedildiği, bunun üze
rine mağduriyetten kurtulmak için maznunun 
Dilekçe Komisyonuna başvurduğu. Hikâyesi bu. 
Fakat muhterem arkadaşlarım, biz komisyon
da meseleyi bu görüş içerisinde tetkik etmedik. 
Zaten bizim Parlâmento olarak, Meclis olarak 
af ederken mahkemenin takdirine, delillere, su
çun mahiyetine nüfuz etmemiz mümkün de
ğildir. Meclisin af duygusunu, af hakkını, mil
let adına affetme yetkisini bir atıfet olarak ka
bul edip, «mahkeme hata etmiştir, mahkeme
nin hatası sebebiyle biz bunu affediyoruz» gibi 
bir düşünce elbetteki komisyonumuza hâkim 
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mayı gerektirmiyor. Ancak, 647 sayılı Kanuna 
göre bir kişi noksan yaralanmış olsaydı, verile
cek ceza hâkimin paraya çevirme durumunu 
belki etkildyecekti. Hâkim bu takdir hakkını 
kullanmamıştır. Memurdur, eski bir memur ol
ması sebebiyle mümkün olsaydı 647 sayılı Ka
nuna veyahütta cezası bir miktar daha aşağı 
indirilebilirdi; Çünkü, çok az farkı var, indi
rilecek hudutlar içerisinde, takdir hakkını kul
lanır para cezasına da çevirebilirdi. Sonra, iş
lenen suç taksirli suçlardandır. Memuriyete mâ
ni bir suç da değildir. Madem ki kendisi me
murdur, Yüce Meclis bunu bir atıfet olarak 
kabul etmesi mümkündür, biz de Yüce Meclis 
adına vazife gördüğümüze göre bizim kanati-
mizin bunun bir atıfet olabileceği yolunda ol
duğunu Yüce Heyete arz edelim dedik ve komis
yonumuzdan mesele bu düşünce içerisinde, 
Yüce Meclise bunun bir âtifet olduğunu anlat
ma düşüncesi içerisinde çıkmıştır. Mesele de
min de arz ettiğim gibi - yine tekrar ediyorum -
Meclisin Dilekçe Karma Komisyonundan gel
miş, Millet Meclisinden de bu gerekçelerle, 
Millet Meclisi komisyon raporlarında da bu 
gerekçelerle kabul edilmiş olması sebebiyle biz
de bu gelen şekle uyduk ve Yüce Heyet huzuru
na getirdik. 

öncelikle görüşülmesi mevzuundaki takrir
den dolayı da ben yine Yüce Heyetinizden bir 
noktada özür diliyorum. Bir küçük yanlışlık 
veya müsamaha neticesi o hale gelmiştir. Bize 
bir müracaat vâki oldu, İvedilikle görüşülsün 
diye. Biz komisyondan ivedilik kararı almadık. 
Yalnız Millet Meclisinde ivedilikle, öncelikle 
görüşülmesi yolunda karar çıkmıştır. Gündeme 
de gelmiştir. Memuriyetten atılma veya cezası
nın tekrar memuriyete dönebilmesi için kısa 
bir sürenin kaldığı yolunda bize bir müracaat 
vâki olması sebebiyle bu takrir Umumi Heye
tinize arz edilmiş. Umumi Heyetinde kabulüne 
mazhar olmuştur. Bu düşünceler içerisinde me
sele yüksek huzurlarınızdadır. ileride tekrar 
sorulacak veya anlaşılamıyacak bir husus ol
duğu takdirde onları açıklamak kaydiyle say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SELÂHATTİN AOAR (Ordu) — Karma 

Komisyon Başkanı sıfatiyle söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Acar, anlıyorum ama 

görüşülen rapor Anayasa ve Adalet Komisyo-

| nımun raporu olduğu için, tekaddüm hakkı ö 
komisyonundur. Sizi söz sırasına yazayım efen
dim. 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — 140 sayılı 

Kanunun 9 ncu maddesinin son fıkrasına göre 
komisyon adına yetki bize verilmiştir. Yani te
kaddüm keyfiyeti vardır. 

BAŞKAN — Tetkik edeyim efendim. Mü
saade buyurun Sayın Atalay konuşsun. Buyu
run efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim yeni Ana
yasamızda da özel af müessesesi yer almış bu
lunmaktadır. Sanırım ki, demokratik hukuk 
devletlerinin çoğunun Anayasalarında özel 
af müessesesi artık yer bulmamaktadır. Bizim 
1924 Anayasasındaki mevcut bu hüküm, 1961 
Anayasasında da uzun tartışmalardan sonra 
hukuk müessesemizde yer alması düşünülerek 
ipka edildi,, çıkarılmadı ve bu müessese bugün 
işlemektedir, bir Anayasa gereği olarak kal
mış bulunmaktadır. Ama, özel af müessesesi, 
hukukî mahiyet vermesi nedeni ve bir komisyo
nun takdiriyle gerekçesiz getirmesiyle de bağ
lı bir müessese değildir. Hukukî mahiyeti yö
nünden, bunun toplumun bir ihtiyacına ce
vap vermesi veyahut bir zaruret halinde mil
letin adına yasama organında şefkat ve sema
hat duygusu olarak gösterilmesi gerekir. Şim
di, bu olaya geldiğimiz takdirde, komisyon Baş
kanının biraz önce zorlukla ifade etmeye ça
lıştığı gerekçede de belirtildği gibi, semahat 
ve şefkati gerektiren bir hususu görmek müm
kün değildir. Bir insan hüküm giymiştir. Tür
kiye'de hapisanelerde yüzbinlerce insan hü
küm giymiştir, hepsi Türk vatandaşıdır, hep
sinin kendi çapında, kendi muhitinde, kendi 
aile hayatı içerisinde, kendi yaşadığı hayat 
içerisinde ıstırapları vardır, acısı vardır, hepsi 
milletin şefkatini ister, hepsi milletin sema
hat duygularının kanadının kendisinin üzerin
de gerilmesini ister. Ve bunlar, sanırım ki, yüz-
binlere yaklaşan rakamları bulur. Biraz önce, 
Sayın Alpaslanın dediği gibi, yüzbinlerin içe
risinde bir tanesi geldiği takdirde yadırganır 
ve o zaman istisnai bir hükümle karşı karşıya 

I geldiğimizi görürüz. Adlî hatadan söz edeme-
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yiz bu konuda. Çünkü, bizim Anayasa müesse- ı 
semiz de özel affı, adlî hatanın tamiri için kon- ! 
muş bir müessese diye göremeyiz, öyle bir mües
sese değildir, binaenaleyh, notere gidip İM şa
hidin şu veya bu şekilde ifade vermesi gerek
çede yer alamazdı ve almaması gerekirdi, ko
misyonumuz bunu getiriyor. Adli hatanın tamiri 
için konulmuş bîr müessese değildir. Sadece, se
mahat, şefkat, duyguları için olabilir. Komis
yon bize iki yıl altı ay hapsin kaldırılması ge
reken hükümlünün semahat duygularına ve 
milletin şefkat duygularına muhatap ve müsta
hak olmasını gerektirir, şefkat ve semahati gös
terir her hangi bir hususu gerekçesinde geti
riyor mu? Getirmiyor. Sadece affedelim, sade
ce şefkat ve .semahat duyguları, ama hangi se
bepler için, yok bunlar. Demek ki, bir Anayasa 
müessesesesi dahi §afkat ve semahatta özel bir 
işleme tabi tutulabilmesi için ayrıntıları ile 
nedenlerinin gelmesi, yani yüzbinlerce böyle 
insanlar mevcut iken içerisinden birinin ayık
lanıp gelmesinin inandırıcı sebeplerinin huzu
runuza gelmesi lâzım ki, hepimiz millet adına 
semahat duygularımızı kullanabilelim. Yoksa, 
yüzbinîer arasından birini çekip getirip bura
da semahat duygusudur, bunu affedelim de
meye hakkımız yoktur, hakkimiz olmamalıdır. 
Hakkımızın olması için bize sebepler gelmssi 
gerekir. Eğer objektif ifade etmek gerekir 
ise, Türkiye, bugün içinde bulunduğu şartlarla 
bir genel affı zorhyan bir ortam içerisindedir. 
Ormar. suçları ile, diğer suçları ile bir genel 
af ancak lüzumludur ve bir genel affı getire
biliriz. Bir genel affın içerisinde düşünülebilen 
bir hususu, bir ezel af müessesesi olarak getir- ı 
meye imkân yoktur. I 

Şimdi, Komisyon şu hususları bize açıkça 
ifade etmek zorundadır. Gerek Karma Dilekçe 
Komisyonu, gerek bizim Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz, yüzbinlerce, bahusus, Dilekçe 
Karma Komisyonunda özel af için müracaatte 
bulunan binlerce dosya içerisinde birisinin istis
nai muamele görmesini iııandrıcı sebeplerini bil
dirmelidir. Semahat duygularımızı millet adına 
istisnai bir muamelede göstermeliyiz. Anayasa, 
bu müesseseyi getirirken sadece takdir hislerimi
ze, elbette ki, bırakmıştır. Binler içersinde bir ki
rinin bu millet adına yapılması gereken ta
sarruftan istifadesi için, inandırıcı sebepler ol- j 
madiği takdirde, elbette Cumhuriyet Senatosu j 
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i sadece bir acıma hissi ile bir istisnai durum var 
| veyahut bir kimsenin teşebbüsünün neticesin

de bu hakkını kullanmaya, sınırm ki, yetkisi de 
olmasa gerek. Ancak, objektif şekillerde takdir 
hükümlerimizi kullanabilmek için ciddî sebep
ler olması gerekir. Bu ciddî sebepler mevcudol-
madıkça ben şahsan rahatlıkla bu tasarı lehin
de oyumu kullanamam. Her iki komisyon, cid
dî surette bu affın kaldırılmasını gerektiren 

I sebepleri, şefkati ve semahati inandırıcı olarak 
gösterirse ancak o zaman düşünürüm, aksi tak
dirde bu gerekçe, hele bu raporla böyle bir oyu 
kullanmaya imkân yoktur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Acar, Dilekçe Karma Ko
misyonu Başkanı. 

RİFAT Ö2TÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, önergemi oya koymadınız. 

BAŞKAN — önerge müzakereden sonra oy
lanır. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, bâzı 
arkadaşların unutmuş olmaları ihtimaline meb-
ni Dilekçe Karma Komisyonunun tarzı terek
kübünü arz edeyim: 17 si Millet Meclisinden ve 
7 si Senatodan olmak üzere 25 kişilik bir Karma 
Komisyondur. 140 sayılı Kanuna göre teşekkül 
eden Karma Komisyonun görevleri bellidir. 

Gerek komisyonun, gerekse konuşmacı ar-
| kalaslarımızın takdim tarzlarında bâzı hususlar 
I dikkatimi çektiği ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu 

maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden bize savun
ma tanındığı için bâzı mâruzâtlarda bulunmak 
istiyorum. 

Arkadaşlarımızın, takdim tarzına göre daha 
yüzbinlerce, binlerce vatandaşın affa müsta-

I hak kılınması lâzımgeldiğini ve bunların bek
lediğini işte bilenlerin dilekçe gönderdiğini, bil-
miyenlerin bu hale geldiklerini falan ifade bu
yurdular. Şimdi, benim mâruzâtım onun dışın
dadır. 

Dilekçe Karma Komisyonunun hazırladığı 
Af Kanunu Yüce Meclisten geçmiş ve yüksek 
Senatoya intikal etmiştir. Ancak, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun takdim tarzında bâzı 
hususlara ben de ayrıca ayrı yönde ifadede 

I bulunmak istiyorum. Malûmuâliniz bizim 140 
j sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde derpiş edi-
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len hükümlere istinaden bu kesinleşmiş cezala
rın hafifletilmesi yeya kaldırılması hakkında 
dilekçeler, ancak hükümlülerin kendileri, dör
düncü dereceye kadar ve bu derece dâhil kan 
ve sihri hısımları, kanuni mesulleri veya vekil
leri tarafından verilebilir. Vekilin avukat olma
sı şart değildir. Hükümlülerin böyle bir talebe 
müstahak kılındığı 140 sayılı Kanunla tescil 
edilmiş bulunmaktadır. Ancak, şunu arz etmek 
isterim M, komisyonumuzu müdafaa etmek iste
miyorum, komisyonumuzun çok ciddî çalışma 
tarzı vardır ve hiçbir surette hissî bir cephesi 
yoktur. Eğer böyle bir düşünceye sahibolur-
sak, şahsan ben üzüntü duyarım, insan olarak 
üzüntü duyarım, vicdan azabı duyarım. Komis
yonumuza aşağı - yukarı 300 - 400 e yakın af 
teklifi gelmiştir. Ancak, komisyonumuzun, He
yeti Umumiye toplantısında şöyle bir fikir hâ
kimdir, ahlâki redaeti mucibolan suçlar, mese
lâ hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, efendim, ırza 
geçmek cürmü irtikâbeylemek, buna benzer, 
Ceza, Kanununun muayyen maddelerinde cemi
yetçe ve ahlâk kaideleri muvacehesinde boş gö-
rülmiyen suçlara Komisyonumuz iltifat etme
miştir. Bu nedenle de Komisyonumuz birçok ta
lepleri reddetmiştir. Ancak, sırada uzan saman
dan beri bulunan benden evvelki arkadaşlarım 
da bilirler, kaç defa af gelmiştir buraya söyliye-
bilirler mi? Gelmemiştir af. Bu gelmemesinin 
sebebini Komisyonumuzun hassasiyetinden te-
vellüdettiğinin inancını da sizlere anlatmak 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Üç sene
den beri de aynı Komisyonda çalışıyorum. Ge
çen sene ikinci başkandım, bu sene birinci baş
kan yaptı arkadaşlar. Geçen sene üçbin karar 
çıkardı, tabiî bu meyanda af konuları da geli
yor, sair sosyal problemleri ihtiva eden talepler 
de var, % 80 komisyonun ifa edemiyeceği talep
ler arasında kalıyoruz. Bu sene Martta top
lanmamızdan bu yana ikibin karar çıkardık 
Başkanlık Divanı olarak ve Meclise yardımcı 
olmak için Meclise izafe edilen bu kararları çı
karıyoruz, takdirleri Meclise aittir. Şimdi, bu 
konuya gelince. Şu anda hatırladığıma göre, bu
rada astsubay başçavuş Hava Kuvvetlerine men-
subolup, Anamur yolunda üç arkadaşı ile be
raber giderken direksiyonu sola kırmış, sağa 
kırmış, bir astsubayın bel kemiğinin kırılması
na, bir erin de şehidolmasma sebebolmuş. Ceza 
Kanununun 455 nci maddesine istinaden suçlar 

20 günden ziyade bir de ölüm olunca ağır ceza 
mevatlı suçlar kabilinden telâkki ediliyor, as
kerî mahkeme de aynı şekilde bu maddeyi tat
bik ediyor. 

Yalnız burada iki nokta var; birisi astsubay 
başçavuş mahkûm olduktan sonra arkadaşı bu
lunan ve refakat eden diğer astsubay şu anda 
Adana Hava Kuvvetlerinde görevli - yani iadei 
afiyet eylemiş. Halbuki hükmün ittihazında bu 
adam has ianedeydi ve adlî tıptan mahkemece 
istinabeye istinaden verilen cevapta, «sene sene 
artmış ve neticede bir arıza bıraktığından, ya
ni uzuv satma duçar kaldığından cihetle» de
niyor. Mahkeme cezasını artırmış, 30 ay ceza 
vermiş. Bilâhara dosyada mevcut evraka isti
naden yaptığım?z tahkikatta; bu astsubayın ia
dei afiyet eylediği ve halen şu anda dahi Ada
na Hava Kuvvetlerinde görevli bulunduğunu 
arz etmek isterim. Eğer o cihet daha evvel te
bellür etmiş olsa idi, o takdirde mürekkep ce
zası daha az olacaktı, bu birinci durum. 

ikinci duruma gelince: Ere şehit maaşı bağ
lanmış, görevden mütevellit olarak. Kanuni mü
dahale de yok, yani davacı olan tarafta bir nevi 
atıfette bulunmuş. Malûmııâlmiz bunlar be
şerî hatalardan mütevellit suçlardır. Ahlâki re
daeti mucibolmayıp şeklî suçlardır. Bunların 
böyle bize gelişleri pek azdır, çok değil bunlar. 
Tahmin ederiz ki, üç sene içinde üç tane olma
dı bu gibi kararlar. Ama, Sayın Fehmi Alpas
lan arkadaşımızın dediği gibi, eğer adlî hatayı 
icabettiren mesele varsa Komisyonumuzun bu 
kapısı açıktır, yetkimiz var mı, yok mu? Biz, 
Yüce Meclise niyabetle vazife görmekteyiz. 
Ama, şu kararı biz 25 arkadaş olarak verdik. 
Hasan Akçalıcğlu, Şeref Kayalar, Yusuf Ziya 
Yılmaz, Bekir Sıtkı Karacaşehir, Hulusi Çalar, 
Mehmet Yüceler, Hüseyin Yenipmar, Kâmil Ka-
ravelioğlu arkadaşlarımızla birlikte tezekkür 
etmek suretiyle kendisinin iki türlü hâdise ile 
karşı karşıya kaldığını tesbit ettik. Birisi; Or
dudan tardedilmek suretiyle sahiboiduğu dört 
çocuğuna bakamaz hale gelmiş, cemiyet dışı bir 
insan, ikincisi; manevî yönden ere şehit maaşı 
bağlandığı için, vicdanımızı daha rahat olarak, 
karar ittihazına sevk eden nokta, üçüncüsü ise; 
iki defa cezalandırma keyfiyeti var. Birisi, as
kerden tard suretiyle cezalandırma. Birisi de; 
Meclisçe lütfedilmek istenen özel âtifete lâyık 
olamadığına karar verilirse iki mağdur ortaya 
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çıkıyor. Biri, ölen; biri de sebebolan. Binaena
leyh bu suçlardan bizim elimizde müracaatlar 
yok. Şimdi, Ordunun bir mensubu, geçimini bu
na borçlu başçavuş olarak çıkmış, teknik ci
hazlarla da görevli bir kimse olduğunu tesbitle 
şöyle bir şey teklif ettik: Hüküm kesinleşmiş 
fakat hükmü ittihaz eden bidayet mahkemesi 
iki sene altı ay ceza verdi de neden 647 sayılı 
Kanuna göre paraya tahvil veya tecil cihetine 
gitmedin diye. - Malûmuâliniz bu, kanundan 
doğan bir haktır. - Yargıtay Ceza Dairesi esas
tan bozmuş. Fakat mahkeme hangisinde ısrar 
etmiş olabileceğini bilemiyoruz, tabiatiyle, ısrar 
etmiş. Israr edince de tasdik edilmiş. Yani As
kerî Yargıtay da mesele üzerinde hassasiyet gös
termiş. 

Şimdi, biz şahısları korumak için teşekkül 
etmiş bir Meclis değiliz. Atifettir, bu atifetin 
takdiri size aittir, ister verirsiniz, ister vermez-
sniz ama, dediğim gibi komisyonumuzun hassas 
davranmış olduğu inancına sahiöbolmanızı arz 
için buraya geldim, takdir size aittir, teşekkür 
ederim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bir so
ru sorabilir iniyim Sayın Başkan 

BAŞKAN — Buyurun, sorabilirsiniz. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Efen

dim, Dilekçe Karma Komisyonunda halen ne 
kadar müracat vardır ve bunların takip sırası 
neye göre ele alınmaktadır. 

BAŞKAN — Umumi müracatı mı yoksa bu 
misüllü müracaatı mı efendim? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hayır, 
umumi müracaat olarak. Çünkü duyduğumuza 
göre çok fazla sayıda müracaat var ve bunlar 
müracaat sırasına göre değil, takip ve ilgiye 
göre öncelik kazanıyor diye dışarda bir sürü lâf 
edilmekte, bu hususun Sayın Başkan tarafından 
sarahata kavuşturulmasını rica ediyorum. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI SELÂHADDİN ACAR (Devamla) — Şimdi, 
arkadaşlar, bize milletvekili ve senatör arka
daşlarımız gelirler, «falancanın şu işi var, siz
den rica edeyim» derler. Biz de başüstüne hay 
hay bakalım deriz. Bunun ötesinde tekaddüm 
keyfiyeti asla bahis konusu değildir. 

Kaildi ki, geçen sefer 1101 sayılı Kanunun 
tatbikini istiyen emeklilerin Meclise yürüyüşü 
münasebetiyle bizim komisyona 2 000 dilekçe 

i gelmiştir, 1101 sayılı Kanunu yürütün diye. 
Ben dün Maliye Vekili ile görüştüm, kendisi 
yeni bir kanunun geleceğini haber vererek tali
kini talebetti. Bu, bir Hazine meselesi oluyor. 

Diğer meseleler daha ziyade % 90 ı redde 
mahkûm konulardır. Fakat geçen sene entere
san olarak, 24 senesini doldurup da 25 senesini 
doldurmadan ölen memur arkadaşlarımızın ik
ramiyeye müstehak kılınmaları ile, yine 14 yı
lını bitirip, 15 yılını bitirmeden hava kazasın
dan, kanserden veya trafik kazasından ölen me
murların geride bıraktıkları çocukları münase
betiyle, işçiye tanınan hakka kıyasen, eşitlik 
duygusuna istinaden talepler oldu. Biz, bunları 
maaşa müstahak kıldık ve kesinleşti bunlar. 

BAŞKAN — Yani sıraya göre bakıyorsunuz 
değil mi efendim? 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI SEÂHADDİN ACAR (Devamla) — Öne
mine göre. 

Efendim, ben bir harekette bulundum, peki 
affın içtimai fayda veya tedip nazariyesine gö
re bu adam yatsa idi, ordudan tardedildiğine 
göre, affın içtimai konusu ortadan kalkacaktı. 
Bu sebeple biz de üç dosyadan başka yoktur. 
Komisyon, affa müstehak kılınca infaz dosyası
nı istiyor, bunu samimiyetle arz edeyim; infaz 
dosyasını istiyoruz ve önemine binaen tekad
düm keyfiyeti vardır, hatıra mebni yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap

landırılmıştır. 
Savm Kalkapaklıoğlu, buyurunuz. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Yanlışlık olmasın efendim, ondan evvel beni 
okudunuz. 

BAŞKAN — Yanlışlık yok, sizin hatırınız
da yanlış kalmış efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Peki, yanlış kalmış efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, gerek Anayasa ve Ada
let Komisyonu adına görüşen Sayın Rendeci 
arkadaşımızı, gerekse ondan sonra Dilekçe Ko
misyonu adına konuşan arkadaşımız Selâhattin 
Beyi dikkatle dinledim. 

Komisyonun Başkanı olan Selâhattin Bey, 
biraz daha meselenin detaylarına indi, biraz da
ha geniş izahat verdi. Fakat, şunu açıkça ve sa-
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mimiyetle ifade edeyim ki, bizim bu kişiyi af
fetmemiz için hakikten bu şahsı affetmemiz 
için kâfi, kuvvetli, mukni, hukukî, faydalı bir 
durumu bendeniz tesbit edemedim. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan her iki arkadaşımın, Saym Alpaslan'la Sa
yın Sırrı Atalay'm ifade ettiği hususlara işti
rak etmemek mümkün değil. Hakikaten söyle
dikleri husus, hukukî, mukni idi. Ortada da bu 
kişinin affını icabedecek bir durum yok. Dilek
çe Karma Komisyonu Başkanı söyledi, «bundan 
başka, zannediyorum, iki veya üç af daha var, 
onlar da özel af» dedi. 

Muhterem senatörler, biz buraya Ahmedin 
Mehmedin affını çıkarmak için toplanmadık. 
Eğer trafik suçlarının veya başka suçların ağır
lığına Heyeti Umumiyeniz veya her hangi bir 
arkadaş lüzum görürse teklifte bulunur, umumi 
bir affın, trafik suçlarının affının müzakeresi, 
münakaşası burada yapılır veya bizden daha 
evvel Hükümet bugünkü trafik suçlarına veri
len cezanın ağırlığını ve bunun faydadan ziya
de bu cezalann cemiyete zarar getirdiği yo
lunda bir kanaata varırsa o zaman Hükümet, 
T>ir esbabı mucibe ile muayyen dereceye ka
dar olan suçların affı için bir tasarı ile gelir 
huzurunuza, siz de müzakere edersiniz, trafik 
suçlarının şu kadardan şu kadara olanının af
fına karar verirsiniz, umumileşir. 

Şimdi, size soruyorum muhterem arkadaş
lar, bir astsubay olmayıp, filân filân meslekten 
memur veya sivil kişiler, vazife veya vazife
nin dışarısında böyle dikkatsizlikle işlenmiş 
suçlardan, hapisanelerde yatmaktadır. Yarın, 
bu şahsı ve bundan sonra gelecek iki dosyanın 
sahibini affettikten sonra bunların dışında 
olanlar, birer mektupla demiyecekler mi «bizi 
niye affetmiyorsunuz?» Bunların af sebebini 
kuvvetli kılan ve sizi af için parmağınızı kaldı
ran sebepler nelerdir diye mektup yazsalar, ne 
cevap vereceksiniz? Ben açık söylüyorum; bir 
cevap veremem «haklısınız» dan başka arkadaş
larım. Gazeteler de arkasından yazacak, haklı 
yere yazacak. Niçin yazmasın. 

Dosya okundu, dinledik. 2 sene 6 aya mah
kûm olmuş, hem de nasıl olmuş muhterem ar
kadaşlar; koskoca askerî cemse (GMC) araba
sını alabildiğine sürer ve köprünün parmaklık
larına, taşlarına vurur, kırar aşağıya yuvarla-
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nır, bir erin şehidolmasına iki tanesinin de sa
katlanması, yaralanması sebebiyle iki sene altı 
aya mahkûm olur. Şu veya bu sebep ileri sürü
lerek, ifadeler sonradan hazırlanarak, - normal 
ifade yolu da yok; normal ifade mahkemelerde 
verilir - notere gidiliyor, sonradan «îben taşın 
üstünden düştüm» diyor. Her ikisi de tesadüf, 
sonradan taşın üzerinden düşmüş. Araba ile 
beraber köprünün altına düşüp yaralanmamış, 
sakatlanmamış, ya, sakatlanmadan arabanın 
içinden dışarı çıkmış arabadan, korkuluğun ba
şına oturmuş, ondan sonra düşmüş. Talbiî, As
kerî mahkeme böyle bir iadei muhakeme yolu 
yoktur, Hukuk usulünde, ceza usulünde der ve 
dosyayı iade eder. Ondan sonra da biz affına 
gideriz. 

Şüphesiz, arkadaşlarımı itham etmek, her 
iki komisyon üyelerini ve başkanlarını itham 
etmek aklımdan geçmez. Arkadaşlarımın hüs
nüniyetinden zerre kadar şüphem yok, eminim 
hüsnüniyetle, iyi ölçülerle, merhamet hissiyle 
gelmişlerdir ve bu talepte de bulunmuşlardır. 
Fakat, her ikisi de rahatlıkla şu getirdikleri 
meseleyi burada müdafaa edemediler, ben o 
kanaatteyim. Çünkü, biraz fazla merhametle 
geldikleri anlaşılıyordu, ifade ve üslûpların
dan. Merhamet iyi şey arkadaşlar, hepimiz mer
hametli olmak isteriz, hepimiz iyilik yapmak 
isteriz ama, bir başkasının sırtından değil. Mer
hamet yaparken maraz hâsıl olacaksa o merha
metten vazgeçmek lâzım. Biz burada Ahmedin, 
Mehmedin avukatı, vekili değiliz, biz milletin 
vekiliyiz. Eğer millete bu affın yararı varsa 
kabul edelim ama, yararı yoksa bir şahsı veya 
iki şahsı öbürlerinin dışında hiçbir hususiyeti 
olmamasına rağmen, ne şahıslarında, ne fiilde 
ne de afla cemiyete büyük bir fayda teinin 
edilmiyecekse bir adlî hata gibi bir şey yapıl
mamışsa, durup dururken mücerret astsubay 
Ceylan Kökten'in «çocukları da var, ordudan 
da atıldı, binaenaleyh affında fayda var» de
mek esbabı mucibesini biz bu kürsüde müdafa
aya muktedir değiliz. Eğer bu hususu müdafaa 
etmek gerekiyorsa, buna benzer çok acıklı tab
loları bu kürsüde dile getirmek mümkündür. 

Soruyorum muhterem arkadaşlarım; bir sü
rü, vazife ile işe giden, vasıta çalıştıran şoför
ler var, her sene yüzlerce, binlerce insan tra
fik suçu ile hapishanelere giriyor, nasıl ve ni
çin bunları affetmiyoruz, bunların da çocukla-
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rı var? Bunlann da mesleki var, bunların da 
ekmeği var. Bunlar da vazifeden hapsediliyor. 
Muayyen oeza miktarını aştıktan sonra elbet
te kanunen vazifeden mahrum edilecek. Hapis 
olmakla beraber bir daha da Devlet hizmetinde 
istihdam edilmiyecek. Bu, sizlerin yaptığınız 
kanunun hükmü icabı. 

Sayın arkadaşlarım, kısaca hülâsa ediyo
rum: Hukukun umumiliği prensibine aykırıdır, 
bunun için bu özel affı yapamayız, yapmama
mız gerekir. Bunu kabul ettiğimiz takdirde ar
kası gelmiyecek özel af talepleriyle Parlâmen
tonun karsıkarşıya gelmesi mukadderdir ve on
ların da affına gitmediğimiz takdirde vatandaş
lar arasında bir ayırım yapar vaziyetine Parlâ
mentoyu sokarız. Hakkaniyet ve eşitlik esasla
rına aykırıdır. Bunun için bu özel affa gitme
memiz gerekir. 

îyi bir emsal olmıyacağma kaani olduğum 
ve arkadaşlarımı dinledikten sonra, bu özel af
fın çıkması için hukukî yeter bir özel sebe
be kuvvetli bir 'esbabı mucibeye da şjahidolama-
dığım için, bu affa gitmememiz, gitmemizden 
daha hayırlı olacaktır, cemiyet bakımından, 
Yoksa, muhterem arkadaşlarım, bir vatanda
şa, bir mahkûma merhamet etmek, ona iyilik 
yapmak, onu affetmek, onu «oluğuna, çocuğuna. 
kavuşturmak, mesleğinden etmemek gibi asıl, 
insani duyguları, hepinizin benim kadar duy
duğunuza kaaniim. Fakat, biz pekâlâ takdir 
buyurursunuz ki, millet namına umumun hiz
metinde çalışan ve vatandaşları, birinin diğe
rinden, bu şekildeki muamelelere âzami dikkat 
ederek, ayırmıyacak kadar tarafsız bir Meclis 
olduğumuz için, affın aleyhindeyim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Mete. 
M. YILMAE METE (Adana) — Sayın Baş

kan, «saygı değer arkadaşlarım; bendeniz Sayın 
Kalpaklıoğlu gibi bu konuyu görüşmiyelim ve
ya bizim burada özel afla geçirilecek vaktimiz 
yoktur kanısında değilim. 

140 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi özel 
af dilekçelerinin nasıl bir isleme tabi tutulaca
ğını gösterir. Bu da «kesinleşmiş orsaların ha
fifletilmesi veya kaldırılması hakkındaki di
lekçeler» diye başlar, kimlerin verebileceğini 
söyler. İkinci bendinde de, «Bir özel af di
lekçesinin Karma Komisyonda dikkate alınacak 
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değerde görülmesi takdirinde Karma Komis
yon tir özel af kanun tasarısı hazrriiyarak Mil
let Mecl'ki Başkanlığına sunar. Bu tasarı Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince muamele gö
rür.» diye bir hüküm mevcudolduğuna göre, 
Dilekçe Karma Komisyonu da affın gerekece
ği kanaatine varırsa, bir atıfet olıarak böyle 
bir tasan hazırlayıp, evvelâ Millet Meclisine 
sunar, - nite'kim bunu yapmış - Millet. Mecli
si de kabul etmiş. Yalnız, Dilekçe Karma 
Komisyonundan değil, Adalet ve Anayasa Ko
misyonundan da geçmiş. Millet Meclisi de ka
bul etmiş, şimdi Yüce Senatonuzda görüşül
mekte. Bu olamaz fikrine iştirak etmediğimi, 
maddi delil göstererek cerhetmeye çalışaca
ğım. Olabilir, böyle bir taktik hatası ile bir af 
tasarısı buraya gelirse, kolay kolay çıkmaz ar
kadaşlar. Bdr taktik hatasıdır; iadei muhake
me sebebini almışlar, özel affın mesnedi yap
mışlar. Bu, Komisyonun hatası. Arada sıra
da duyarız - biz hukukçuyuz, hukukçu olmı-
yanlar da duyar - notere gider, ifade verirler, 
•sonrada-î?. ifade değiştirirler, gülünç bir hal. 
O Ü3-: eğmenin yaptığı da, öteki astsubayın 
yaptığı da gülünç bir hal. Belki ailevi baskı
lar, yalvarmalar, yakarmalar sonunda kendile
rini gülünç duruma düşürmüşler. Yoksa mah
keme cereyan ediyor, ifadeler veriliyor, mah
kûmiyetler oluyor, Temyize gidiyor, geri ge
liyor, lıâlâ adam taşın üzerinden mi düştü, 
kamyonun üzerinden mi düştü, bunu bilmiyor 
da kamyondan düştü diyorlar; en son, kdsinleş-
tiktsn sonra, adam yattıktan sonra, gidiyorlar, 
«Vallaha biz yanlış söylemişiz, kamyondan düş
tüğümde yaraılanmamıştım, taştan düştüm yara
landım» diyorlar. Yani şu gülünç esbabı mu-
cibeyi şuraya sckmasalardı belki de bugün bu 
kadar konuşma olmıyaoaktı burada. Bu, Di
lekçe Karma Komisyonunda, şu af tasarısının 
yazılış seklinde bir hata olarak görünüyor, bir 
taktik hatası olarak görüyorum. Böyle olma
sa, içli, bunlar bu kadar konuşulmıyacaktı. Siz
ler adına, affı değil atıfeti, bâzı konularda 
maaş verilmesini, müddetlerin sayılması gibi, 
tasarıları hazırlıvarak da vine sizler adına af-
fin öncülüğünü Bilekçe, Karma Komisyonu her 
saman yapabilir. Burası da her zaman bu ko
nuyu görüşebilir, affedebiliriz. «Bizim göre
vimiz bu değildir» sözüne iştirak edemiyeceğim. 
Ama, bir yanlışlık yapılmış. 
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Son?a, kıymetli aıtkadaşımız Akyurt bir 
soru sordular: «Acaba bunun sırası nedir?» 
Diye. Bu konudan evvelen aşağı 14 000 dilek
çe vardır. 12 C00 elen yukarı; onu -kisin biliyo
rum. Yalnız, yine Komisyon Başkanının ifade 
ettiği gibi, arada sırada kıymetli milletvekili 
ve senatörlerin bazan mağdurların, dilekçe sa
hiplerinin bizzat kendi mektuplariyle, ikazla-
riyle böyle gecikmesinde mazarrat olan haller
de ve hattâ Dilekçe Karma Komisyonunun işleri 
arasına gireceği kanaatine varılan hallerde öne 
alıp görüşebilir. Çünkü, Sayın Başkan demin 
% 99 dedi, bir takdir hatası yaptı bence, % 99 
hiçbir iş yapılmıyacak dilekçeler vardır orada, 
% 1 i hakkında işlem yapılabilir. 140 sayılı Ka
nun sarih olarak yazar. «Adlî, idari, askerî ka
za mercilerinden birisinde karara bağlanmış 
veya görüşülmekte olan veya halli yukarda bu
lunanlardan birisine bağlı olan.» diye, üç tane 
şık yasar. Hemen hemen bütün meseleler de 
bunların içine girer. Bunun dışında, % 1 dahi 
iş yoktur. Bir milletvekilinin bir senatörün 
Başkana, sözcüye veya oradaki çalışan memur
lara hatırlatması veya dilekçe sahibinin «ben 
filân tarihte bir dilekçe vermiştim, bu- sizin 
işleriniz meyanma giriyor, diğerleri gibi sizi 
meşgul edenlerden değildir.» demesi halinde, di
lekçelerin öne alındığı vpkıdır. Ben de yıllarca 
orada çalıştım ve bunda da bir sakınca görmü
yorum. Ben dahi, memurken dahi aldığım 
olmuştur. Gelmiştir adam, demiştir ki, «dilek
çeler bekliyor, 15 000 dilekçe var. Benimkine 
sıra gelmesine imkânı yok. Halbuki benimki va
zifeniz meyanında.» Ha., haklısın. Bu müm
kündür. Komisyon eğer uygun görürse bu iş 
olur. Diğerlerini uygun görse de olmaz. Nite
kim bir hafta, 15 gün sonra belki bir ay sonra, 
çünkü bir - iki seneden beri bekîiyen bir kararı 
var Komisyonun - uygun görse de olmaz, tasdik 
etseniz de olmaz. Anayasaya aykırı karar ver
miştir. Hani, bir de veremiyecekleri var. Bu, 
öyle de değil, mümkün olan bir hâdisedir. Şu 
Ceyhan Kökten'in durumu da kabili münakaşa
dır, kabili aftır, böyle bir kanun çıkabilir. 
Yalnız, büyük bir hata yapmışlar, uydurma bir 
ifadeye dayanılmış, bir iadei muhakeme tale
binin mucip sebebi buraya alınmış, eğer öyle ol
masa idi ben de rey verecektim, ama bu şekilde 
yanlış bir yol takibedildiği için bu tepkiyi gör

dü ve, zannediyorum, hiçbirimiz müspet rey ve
remeyeceğiz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ama, bizi 
dinlemeden böyle bir karara varmamanız lâzım
dır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Her birimizi 
itham altında bırakıyorsunuz, olmaz. Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
karşılıklı konuşmayın, istirham edeceğim Sayın 
Mete cevap vermeyin efendim, lütfen. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, ben burada nasıl rey vereceğimi 
açıkça beyan edebilirim, niye darılıyorsunuz? 
Ben diyorum ki, veremiyeceğiz; ben vermiye-
ceğim. Arkadaşlarımın da vermemesini telkin 
için konuşuyorum elbette. Siz de aksine konuşa
caksınız; ondan sonra karar verilecek elbette. 
Şu anda benini kanaatim; su mucip sebeple ge
linen bu af tasarısına bu heyet rey vermiyeesk-
tir. Kanaatim bu. 

Meşgul ettim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkanım, sevgili arkadaşlarım; birkaç kelime 
ile yüce huzurunuzda konuşmak istiyorum, uzun 
müddet konuşmama imkân yoktur; biraz rahat
sızım, özür dilerim. 

Arkadaşlar, özc-l af yapabiliriz ve verebiliriz. 
Ben de değerli arkadaşlarımın, bilhassa Sayın 
Mete arkadaşımın fikrindeyim, bir hukukçu ola
rak. özel af yapmak ve özel af vermek Yüce 
Meclislerimizin bir hakkıdır, bir atıfettir. 

Yalnız muhterem Mete arkadaşımın buyur
duğu gibi, gerekçede bir yanlışlık olduğunun 
ben de farkındayım. Ama, düzeltilerek -belki 
geri alınır - düzeltilerek gelirse o zaman Yüce 
Meclisin atıfetinden istifade edebilirler. 

Bir husus daha var muhterem arkadaşlar; 
Meclisimizde, T. B. M, Meclisinde genel af tek
lifi vardır. Birkaç arkadaşımız, gazetelerde 
okuduğuma göre, genel af teklifinde bulun
muşlardır. Görüşülecek veya sıradadır. Tak
sirli suçlar da her zaman genel affın içine alı
nabileceğine göre genel af görüşülürken tak-

• sdrli suçlara ait bir teklif yapılır ve ikisi bir
likte görüşülebilir; bu arkadaşımız ve bunun 
binlerce arkadaşımız bundan istifade edebi
lirdi. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım, asıl işin 
kanun tarafına, teknik tarafına gelelim. Yani, 
burada mahkeme, sizden önce, Yüce Meclisiniz
den önce, bir atıfette bulunmuştur bu arkadaşı
mıza. işte okuyacağım maddeyi. 

455 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre mah
kum olmuş bu arkadaşımız. 455/2 ye göre as
kerî mahkemede mahkûm olmuş. 455/2 aynen 
şöyle : 

«Eğer fiil birkaç kişinin ölümünü mucip ol
muş - ki, hâdisede bir kişi olmuş - veya bir ki
şinin ölümü ile beraber, bir veya birkaç kişinin 
de mecruhiyetine sebebiyet vermiş ve bu yara
lanma 456 nci maddenin 2 nci fıkrasında beyan 
olunan - ki, 2 nci fıkraya göre mahkûm olmuş 
arkadaşımız - derecede bulunmuş ise 4 seneden 
10 seneye kadar ağır hapis cesası ile mahkûm 
olur.» 

E., şu halde, askerî mahkeme bir atıfette bu
lunmuş bu arkadaşımıza karşı. Asgari 4 sene, 
en azından 4 sene verecek bir defa; asgari 4 
seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezası. Bir 
kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmış; her ne se
beple olursa olsun. Ama, bununla birlikte 
Yüce Heyetiniz bir özel af kararı çıkaramaz mı? 
Çıkarır arkadaşlar, Anayasamızda var. Yüce 
Heyetin bileceği bir iştir. Yalnız, gerekçede 
iadei muhakeme cihetine gidildiğinin yazılma
ması, o şahitlerin ifadelerinin orada olmaması 
ve eskilerden hiç bahsedilmemesi doğrudan doğ
ruya bu Çavuşun vasfı ne ise, çoluğu, çocuğu, 
karısı, kızı ve kendisinin bugün görmüş olduğu 
vazife ne ise, bunlar ortaya konularak Yüce 
Heyetinizden bir af talebinde bulunmak lâzım 
gelirdi ve affa karar verilebilirdi, verilmesi lâ-
zımgelen bir şey idi. Çünkü, taksirli bir suç
tur, bir katil değildir; bir yüz kızartıcı suç de
ğildir; bir aile nizamına karsı işlenmiş bir suç 
değil. Ben eğer güzel bir gerekçe bulsa idim, 
oyumu müspet olarak verecektim, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; hu
zurunuza getirdiğimiz tasarı üzerinde hassasi
yetle durmaktasınız. 

Bir kısım arkadaşlarımız, umumi affın ara
dığı şartları dile getirmek suretiyle fikirlerini 

beyan ettiler. Bir kısım arkadaşlarımız gelen 
tasarıda mükni delil, haklı bir esbabı muci-
benin bulunmadığını, hele hele hukukîliğin 
hiç olmadığını ifade buyurdular. Bir kısım ar
kadaşlarımız da nerede ise Komisyonda, adınıza 
hizmet eden arkadaşlarımızı, bir nisbet dâhilin
de de itham eder gibi, çok üzülerek arz ediyo
rum; bir havanın içine soktular, konuşmaları
nı. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan Sayın Mete, gerek Karma Komisyonu bu 
tasarıyı hazırlamaya sevk eden fikrî, yani hu
kukî yönü, gerekse Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunun ve Umumi Heyetinin, gerekse si
zin adınıza bu tasarıyı ele alan Anayasa ve Ada
let Komisyonumuzun bir hukukî mesnede da
yandığını açıkça huzurunuzda ifade buyurdu
lar. 

Nitekim, hukukî tarafı şudur : Eğer 140 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesi olmamış olsaydı, 
huzurunuza böyle bir af tasarısının gelmesi 
mümkün değildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu, 140 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanarak meseleyi ele 
alıp, tasarıyı hazırlamıştır. 

Şimdi, 140 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sine dayanılarak hazırlanan bir tasarıda, umu
mi affın gerektirdiği şartları aramaya, kanaati
mizce, imkân yoktur. 

Yine Sayın Mete arkadaşımız, «gerekçeye 
şu durumu ilâve etmemiş veya göstermemiş ol
salardı ben bu tasarıya müspet oy vereceğim» 
derler. 

Sevgili arkadaşlarım, komisyonlarımızın 
yaptığı hizmet, meseleyi aydınlatıp huzurunu
za getirmekten ibarettir. Meseleyi aydınlığa 
kavuşturmak için de, mahkûmiyete sebebolan 
delillerle, mahkumiyetten sonra meydana çıkan 
durumu izah etmek için bizi, bunu gerekçeye 
koymaya mecbur etmiştir. 

Nitekim, dosyada görülür; hüküm fıkrasın
da aynen şöyle diyor : «Eğer T. C. Kanununun 
455 nci maddesine göre iki yıllık bir mahkûmi
yete gidilmiş olsa idi, 657 sayılı Kanunun 6 nci 
fıkrası gereğince mahkûmiyet cezasını paraya 
tahvil etme imkânına sahiptim. Fakat iki yılı 
aştığı için verilen mahkûmiyet cezası, için 647 
sayılı kanunun 6 nci maddesini tatbike yetkili 
değilim» diyor, hükmü tesis eden hâkim. 

— 18 — 
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Şimdi, dosyayı tetkik eden Komisyonunuz, 
mevcut delilleri tetkik ettiğinde gördü ki, iki 
senenin üstünde mahkûmiyeti tesise götüren de
liller, birisi üstteğmen olan şahidin 10 gün işin
den kalır derecede yaralanmış olması, ikinci 
şahidin de hâdisede üç ay işinden kalacak şe
kilde yaralanması. Ve böĵ lece T. C. Kanununun 
455 nci maddesinin birinci fıkrası değil, ikinci 
fıkrası hükmünce ceza tesis edilince, otomatik-
man ceza iki senenin üstüne çıkmış. E, bilâha-
ra umumî hukuk kaideleri ortada, iade mahkeme 
yoluna gidilip nice meseleler normal yoluna ir
ca edilmiştir. Burada da böyle bir durum var
dır. 

Şimdi, delilleri takdir etmek yetkisine haiz 
değiliz ama bir şahsî fikrim var, onu arz etme
den geçemiyeceğim, sevgili arkadaşlarım. Affı 
istenen şahsın mahkûmiyetine bizi götüren de
liller değil, mahkemeyi götüren deliller nedir? 
Bu iki şahidin beyanıdır, sevgili arkadaşlarım. 
Evet, bu vasıtayı şöyle kullandı, böyle kullan
dı, neticede bu hâdise meydana geldi. Ama, ild 
yılın üstünde bu şahsın mahkûm olmasına se-
bebolan halin, bu şahitlerin hâdiseyi mütaakıp 
sabiboldukları düşünceden meydana geldiğini 
bilâhara kendilerinin beyanı ile anlıyoruz. «Biz 
o günkü şartlar içerisinde hâdiseyi gizledik. As
lı öyle değil, aslı böyle» diyorlar. Ama, öyle miy
di, böyle miydi bunu incelemeye yetkimiz ol
madığına göre biz mecburuz ortadaki delilleri 
değerlendirmeye. Yani, Dilekçe Karma Komis
yonunun bu şahsın müracaatı üzerine yaptığı 
tetkikat sonunda, affınıza mashar olur yolunda
ki kanaatini araştırırken böyle bir delille karşı 
karşıya geliyoruz. 

Nitekim noterler vasıtasiyle tesbit edilen 
her iki şahidin beyanı, normal mecrasında, As-
'kerî Yangıtaya gönderillmiş. Orası diyor ki; 
«Siz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tes
bit ettiği yoldan geldiğiniz için biz .dosyayı ge
ri çeviriyoruz.» O, tamamen kapatmamış. Onun 
üzerine Dilekçe Karma Komisyonuna müraca
at ediyor. 

Şimdi, doğruya rücu ettiklerini biran için
de düşünmek mecburiyet indeyiz, sevgili arka
daşlarım. Ama, tesir altında, ilk ifadelerin
den rücu etmiş gi/bi de düşünülebilir. ilk ifa
delerinde «Sakat olacağımı düşünerek böyle 
dedim. Aslında, ben şahıslan aramak için, bi

ze yardımcı şahıs bulabilmek için vasıtadan 
çıktım, (köprünün yüksek yerinden etrafa ba
kacaktım, bu sırada ayağım kaydı, düştüm» 
diyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
ikisi de taştan düşlüyor, sonradan.' 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şim
di sevgili arkadaşlarım, hakikaten bu böyle 
ise, yani bacağı kırılan bir insan hâdise yerin
den bir taşın üstüne çıkması da mümkün değil. 
Yani yardımcı talebinde bulunmak için oraya 
çıkması mümkün değil. O halde biz bunlari 
münakaşa etmedik. Takdir Yüce Heyetinizin. 
Affınıza mazhar olup olmadığı, yani komis
yonunuzun gösterdiği bu esbabı mucibe sebe
biyle mi, dosyanın tümü ile mi? Takdir Yüce 
Heyetinizindir. Şimdili'k komisyon adına arız 
edeceğim hususlar bundan ibarettir. 

(Saygılar sunarım. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon dos

yayı geri almayı düşünüyor mu 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şim
di, müsaadenizle sayın Başkanım, şöyle bir du
rumla karşı karşıya komisyon. Şayet affınıza 
mazhar olacakça bu arkadaş, bu mazhariyet 
şu önümüzdeki hafta içinde olmadığı takdirde 
aslında istikbali tamamen... («Olur mıu böyle 
şey?» sesleri) Açıkta kaldığı müddet hesa
biyle... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu nasıl konuşma yani, böyle hitalbedilir mi? 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. Konuş
masını siz takdir etmiyeceksinâz, Sayın Kalpak-
lıoğlu. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ben bir meseleyi aydınlatmak 
için izahat veriyorum. Sorulan bıir suale de 
cevap veriyorum. Muayyen müddet açıkta kal
mıştır, bu müddet dolmak üzeredir. Bu müd
detin hitamında affınıza mazhar olsa dahi ta
lebi yapan kimsenin beklediği imkân ortadan 
kalkıyor. 
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BAŞKAN — Yani bu itibarla geri almayı 
düşünmüyor musunuz efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt buyurunuz efen
dim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Muh
terem arkadaşlarım, huzurunuzda çok az konu
şan arkadaşlarınızdan biriyim. 

Bugün müzakere etmekte olduğumuz suçlu 
Ceylan Köktenle ilgili tasarının gerekçesi mev
cut olmasa idi, şahsan ben de konuşacak de
ğildim. 

Hâdisenin kısaca özetini bütün arkadaşlarım 
yegan yegan yaptılar. Dikkat ettim, aleyhte 
bulunanların hemen hemen hepsi bu gerekçeye 
dokunmaktadırlar. Benden evvel konuşan sa
yın sözcü Ömer Ucuza! arkadaşım da yine, aynı 
gerekçeyi savunan, hatiplerin tenkit ettikleri 
bir konu üzerinde İsrarla durdular, âdeta Sena
toyu karşılarına alıp, bu özel affın çıkmamasını 
temin eden bir gerekçeyi savunma durumuna 
düştüler. 

Sevgili arkadaşlarım, malûm şartlarla kasa 
meydana geliyor Bu kasa sonunda, tanıklardan 
ve yaralılardan üsteğmen ve bir çavuş ifade 
veriyor, türlü kademelerden geçiyor, iki sene 
altı aya mahkum oluyor suçlu, sanık suçlu olu
yor ve bilâhara iadei muhakeme yolu da kapa
nıyor ve önümüze 140 sayılı Kanunun 13 r.cü 
maddesi gereğince bir özel af tasarısı Dilekçe 
Karma Komisyonunun kabulüne mazhar ola
rak geliyor ama, asıl gerekçe, bu tasarının red
di mahiyetinde. Sebebi de şu arkadaşlarım; 
mahkeme önünde duruşma sırasında, savcılıkta 
daha evvel sorguda ifade veren lâalettâyin bir 
kişi de olmıyan çavuş ve üsteğmenin ifadeleri 
sonradan Adana ve Diyarbakır noterliklerinde 
yeminli ifade şeklinde tesbit edilerek muha
keme de verilen bu ifadeler tamamen cerhedi-
liyor ve bu yolla suçlunun affı cihetine gidilir ek 
isteniyor. 

Tanıkların yalan veya doğru söyleyip söyle
mediği vs bu ifadelerin Komisyon raporlarına 
dahi geçmesi üzerinde ki müzakereyi ben lü
zumsuz addediyorum. Çünkü, bu sübjektif ölçü
lere, mahkemenin takdirine kalmış. Askerî Yar
gıtay'ın dahi, daha evvelki ifadelerle kesinJeş-

I mis bir suçluluk hükmünün sonradan değiştiri
len ifadelerle bozulamıyacağı noktasından ha
reket ederek üzerinde durmadığı bir konu üze
rinde, biz kalkıp burada âdeta açıkça değil ama 
dolaylı yoldan delillerin takdirine gitmeyi şah
san sakat bir yol kabul ediyorum. Ve diyorum 
ki, 140 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ve 
Anayasanın 92 nci maddesi gayet sarih. «Atı
fet duygularına dayanarak özel af çıkarılabilir». 

I Arkadaşlarım da bahsettiler. Ben ne için mah
keme önünde verilen ifadeleri, sonra noter hu
zurunda dahi olsa değiştiren, doğrusuna dönse 
dahi, değiştiren ve dolaylı yoldan mahkemenin 
verdiği kararı eleştiren bir noktaya giripte da
da salim bir yolu seçmiyorum. 

I O da şu arkadaşlarım. Eğer Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı izahatında bu noktaya 
temas etmese şahsan, ben de aleyhte rey kul
lanacaktım. Ama, bir ciddî nokta üzerinde 
durdular. Belinden sakatlanan, duruşma sıra
sında ve bu kararın Yangıtaydan geçmesi sı
rasında dahi raporlarla sakat olduğu belli 
elan ve sonraki ifadesine göre maaş bskli-
yen bir kişinin ifadesini bu yönden değer
lendirmek yerine» kanaatimce, eğer daha evvel 
20 günden fazla bir müddetle is ve gücünden 
alıkoyma noktası ile ilgili olarak mahkeme di
rekt bir cem verme cihetine gitmeseydi, o 
zaman tecil imkânı doğardı. Bu nokta üze
rine parmak basmak, şahadet üzerinde, lehte 
veya aleyhte mahkemenin kararı üzerinde 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle hüküm ser-
detme yerine, Sayın Başkan «halen Ada-
na'da hava üssünde çalışmaktadır» dediler 
Demek ki, ifadei afiyet etmiş - Eğer bu ra
porlar daha evvel ts:?bit edilebilmiş olsa idi, 
mahkûmiyetinin o zaman para cezasına çev
rilmesi belki mümkün olur ve ordunun bir 
astsubayı, teknik bilgilerle mücehhez bir in
sanı ve onun aile efradı ordudan tard gibi ce
zadan ayrı olarak bir ceza ile de karşılaşma 
durumuna düşmezdi. Komisyon raporunda bu 
ciddî nokta üzerinde durulmuş olsa idi, öyle 
zannediyorum ki, bu kadar söze lüzum yoktu, 
müzakeresiz geçerdi. Ben de ilk nazarda ra-

I poru okuduğum zaman infial -duydum. Maih-
[ keme önünde verilen ifadeler bir tarafa atı-
| lıyor, sonradan noter önünde verilen ifade-
j 1er göz önüne almıyor, açıkça belirtilmiyor 
\ ama, buna dayanılarak atıfete gidiliyor. 01-

20 — 



C. Senatosu B : 65 4 . 5 . 1971 O : 1 

maz bu arkadaşlarım, Halen orduda çalış
tığına göre başçavuş olan yaralı kişiye ve
rilen cezanın tenzili halinde ordudan tardı 
belki para cezasına çevrilir, ailesi perişan 
olmazdı ve Pazartesinden evvel çıkmaması ha
linde tamamen istikbali sönme gibi bir du
rumla karşı karşıya kalınmazdı. Bu sebeple 
yanlış tanzim edilen raporun gerekçesine iti
bar edilmemesini arkadaşlarımdan hassaten bir 
üye sıfatiyle istirham ediyorum. Bu noktaya 
geldiğine göre atıfet duygularını Yüce Millet 
Meclisinin izhar ettiği istikâmette göstermek 
suretiyle taksirli suçlar mahiyetinde bulu
nan bu suçla ilgili olarak bir astsubayı or
duya, aile yuvasına ve istikbaline kavuşturma
lım yerinde olduğu ve böyle özel afların da 
Anayasaya ve 140 sayılı Kanuna uygun bu
lunduğu gerekçesiyle saygılarımı arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Altan, 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayn 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte 
olan kanun teklifi, bir kısım arkadaşları
mın izah buyurdukları gibi, hukuka, nıev-
zua^a, adalet ve müsavata avkındır. 

Evvelâ hukuka aykırıdır. Gelen teklif 
ceza ile beraber umumi neticelerinin de affı
nı kapsamaktadır. Anayasamızın 64 ncü mad
desi, Parlâmentoya genel af ve özel af çıkar-
karma salâhiyetini vermiş. Fakat hiçbir ka
nunda bunun şümulünü, münderacatmı, es
babı mucibesini göstermemiştir. Bunu, birçok 
arkadaşlarımızın beyan buyurduğu gibi, Mec
lisin atıfetine terketmiştir. Meclis bunu is
terse yapar yapmaz gibi tefsir edilemez. Eu, bir 
kıstas meselesidir. Umumilik prensibi bosul-
mamalıdır, müsavat prensibi bozulmamalı-
dır ve emsal teşkil etmemelidir, haksızlığa 
yol açmamalıdır. Binaenaleyh,, özel af çıka
rırken bu cihetleri nazarı itibara alacaksı
nız ve özel affın çıkarılması için gerekli, ha
kikaten mühim sebep arıyacaksınız. Yoksa, 
umumi af gibi bir atıfettir, bu umumi olarak 
düşünülür. Yine kanunların müsaviîiçi prensibi 
bozulmamak şartiyle umumi bir kanun içinde 
nazarı itibara alınır. Esasen, özel af çıkarılır
ken bir imtiyaz mahiyetinde olmamalıdır. Biz 
kalkıp şu memur vazifesini yapacak, çoluk ço
cuğunun nafakasına mâni olacaktır diye özel af 
çıkarırsak, Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasına aykırı olarak kişiye, bir sıfatından 
dolayı, imtiyaz tanıma gibi bir hak vermiş olu
ruz. Kaldı ki, arkadaşlarımla hemfikir değilim. 
140 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi de beni te-
yidetmektedir. «özel af dilekçesi» diyor. Ne di
yor, «kesinleşmiş cezaların hafifletilmesi» ceza
ların hafifletilmesi, neticeleri değil. «Veya kal
dırılması hakkında dilekçeler» Şimdi, burada 
cezaları bütün neticeleriyle affedemezsiniz. Af 
dilekçeleri bu şekilde verildiği takdirde Di
lekçe Karma Komisyonu bu şekilde bir teklifle 
gelemez. Ancak, cezanın hafifletilmesini ister 
veyahut da cezanın çekilmemesi için, nasıl ki, 
Anayasanın 97 nci maddesi, Sayın Reisicumhu
ra, muayyen hale inhisar etmek şartiyle âcil 
vakalarda, hasta olması gibi rapora dayanan 
hallerde, kanun çıkarma uzun bir prosedüre 
tabi olduğu için, af salâhiyeti vermiştir. Bura
da, bunun dışında, mühim bir esbabı mucibe 
lâzım. Ama, elimizdeki dosyada esbabı mucibe 
yok. Mücerret esbabı mucibe, «efendim, subay-
mış, astsubaymış» öyleyse ölenin çoluk çocuğu
nun nafakasını niye düşünmüyorsunuz? Onun 
için de bir kanun getirin, o zaman bütün suç
luların, ölenlerin sülâlesine af getirelim. Niye 
geçinemiyormuş. Allah kimseye Devlet kapısın
dan ekmek yiyecek diye kanun çıkarma yetki
si vermedi. Bir kaide vardır, kazadır gelmiş, 
nasıl ki, ölen için de kazadır diyoruz, kaza ol
duğu için öldürene iki sene ceza veriyoruz. 
Kasden öldürenlere niye 24 sene ceza veriyo-

ı ruz. Ona da öyleyse kaza diyelim. Takdiri ilâhi 
diyelim. Ama işte cezaları bu şekilde buradan 
çıkarırken kasdma bakıyoruz, kasıt yoksa ona 
göre durumu tâyin ediyoruz. Burada da nite-

I kim mahkeme bile takdiri tahfif sebepleri kul
lanmış, asgari dört seneden başlıyan cezayı 
iki sene altı aya indirmiş, bu da bir lütuf. Mah
keme bu lûtfu kullanmış, bir lütuf üzerine bir 
lütuf daha veriyoruz. Dışardaki şoför arkada
şım, hasbelkader şoför olduktan sonra bir me
muriyete girmek istese, ondan evvel de böyle 
bir suç işlemiş, cezasını da çekmiş olsa, memu
riyete girecek diye neticeleriyle birlikte bir es
babı mucibe ile buraya böyle bir kanun teklifi 
ile gelebilir misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, müsavat prensibi
ni de bozmaktadır, bu. Biz, bu kapıyı açmıya-
lım. Nitekim ben bundan birkaç sene evvel ge-

I ne böyle bir kapı açılmak yolu tutulduğu za-
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man muhaliftim, muhalif olarak oyumu kullan- I 
idim. Aflar sık sık kullanılmamalıdır. Meclis 
sık sık, hele şahıslar hakkında, sık sık af ge
tirmemelidir. Şimdi, burada bir de emsal vere
ceğim, gene iddiamı teyidetmek için. Biz bura
dan orman suçlarından dolayı, memlekete hiz
met babında bir belediye reisinin, zata tahsis 
edilen orman mevadmı, şehiri güzelleştirmek 
için aldığından, ceza ile beraber neticelerini de 
affettiğimiz için Anayasa Mahkemesi umumi 
mahiyette af olarak görmüş ve bozmuştur. Bu 
da umumi mahiyette af öyleyse. Hem özel af 
diyoruz, hem de altına bütün neticeleriyle ge
nel af mahiyetini veriyoruz ve Anayasa Mah
kemesinin verdiği karara da, dolayısiyle, aykı
rı bir durum hâsıl oluyor. Ben buradaki misali 
neticesi bakımından, veriyorum. Anayasamızın 
131 nci maddesinde «orman suçlarında genel af 
çıkarılmaz» diyor. O cihetten bozmuştur ama, 
esasında, zati itibariyle neticelerinin affını 
umumi mahiyette görmüştür. Bu bakımdan da 
gelen bu teklif Anayasaya aykırıdır.. 

Bir ciheti de arz ederek sözlerime nihayet 
verip kürsüden ineceğim. 

Esasen 140 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinin son fıkrası, bizim Anayasamızın 91 nci 
maddesine de aykırıdır. 91 nci madde, kanun 
teklif etme hakkını yalnız tasan şeklinde Ba
kanlar Kuruluna ve teklif halinde de Büyük 
Millet Meclisi üyelerine vermişken her nasılsa 
Parlâmentodan böyle bir kanun çıkarmak du
rumu hâsıl olmuştur, maalesef bunun Anaya
saya aykırırlığı da zamanında iddia edilmemiş
tir. Edilmiş olsaydı, eminim, Anayasa Mahke
mesince bu da bozulacaktı. Çünkü, tasarı ha
linde bir komisyon kanun teklifinde buluna
maz, Anayasanın 91 nci maddesine aykırıdır. 

ıSaygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, komisyonun bir 
üyesi olarak altında imzası bulunan bir insan 
olmama rağmen üstündeki gerekçeye itiraz et
me mevkiinde olmamdan dolayı büyük bir tees
sür içinde olduğumu ifade etmek isterim. An
cak, bunda kusurlu değilim, zira bu af tasarısı 
geldiği zaman tesadüfen ilk sözü bendeniz al
mıştım. Oerek Dilekçe Komisyonundan gelen, 
gerek Meclisten gelen gerekçeye tebessümle ' 
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bakmış, bu gerekçe ile bir affın çıkanlamıya-
cağını, esasen ileri sürülen iddiaların yani bir 
iadei muhakeme sebeplerinin af konusu olarak 
ileri sürülmüş olamıyacağmı iddia ederek, ger
çek affa lâyık olan tarafına temas etmiş ve bü
tün arkadaşlarım bu gerekçenin dışında, şimdi 
ifade edeceğim gerekçeye, başlarını sallıyarak 
katılmış olduklarından ve benden de başka söz 
alan olmadığı için, hattâ Sayın özden Beyefen
di başından geçen bir hâtırayı ifade ile iktifa 
ederek, konu bitmişti. Ama işlerin çokluğun
dan olacak ki, kâtipler komisyondan geldiği 
gerekçeyi aynen iktibas etmek suretiyle bu işi 
bitirmişlerdir. Yani bu, bir zühuldür. Esasında 
komisyon âzası olarak benim ileri sürdüğüm 
gerekçe komisyonda benimsenmiş ve bu gerek
çe sebebiyle bahis konusu olan zat affa lâyık 
görülmüş idi. Şimdi onu arz edeceğim. Fakat 
bunu arz etmeden evvel son defa konuşmuş 
olan hatibin iki noktaya matuf olan itirazına 
cevap vermiş olacağım, müsaadenizle efendim. 

Sayın Altan arkadaşım diyorlar M, «niçin 
sanığı düşünüyorsunuz, ona affediyoruz da öle
nin çocuklarını düşünmüyoruz.» Şimdi, bu, çok 
acele söylenen ve iyi düşünülmeden sarf edilen 
bir sözdür. Acaba, Türk kanunları ölenin huku
kunu düşünmemiş midir? Eğer ölen, bigayri 
hakkın ölen zavallı, talihsiz adam ölümü sebe
biyle ailesine bir külfet yüklenmiş ise, tazmi
nat yolu ile ölenin ailesi sanık aleyhine dâva 
açmak hakkından bugün mahrum mudur? 
Eğer ölen ölümü sebebiyle ailesine 100 bin lira
lık bir zarar ika etmiş ise, öldüren aleyhine 
bu 200 binin tahsili hukukta Cumhuriyet ka
nunlarına göre vâki midir? değil midir? Vâki 
ise, «ölenin çocuklarını düşünmüyoruz» sözü 
burada bir itiraz konusu olamaz. Elbette sanık 
başçavuş mahkûm olmuştur, ölen eğer bir gelir 
sahibi ise, çoluk çocuğu da var ise ölümü sebe
biyle çoluk çocuğu nekadar bir gelirden mah
rum ise onu aynen almak hakkını haiz olduğu
na göre niçin sanığı düşünüyoruz da ölenin ço
cuklarını düşünmüyoruz lâfı artık, lâf olmak
tan başka bir şey değildir. 

ikinci misal. Yani, bunu bu tasarının reddi
ne delil olarak ileri sürdükleri için, cevap ver
mek zaruretini duydum. Bir belediye reisi or
man suçu işlemiş. Meclislerden genel surette 
affına muvaffak olunmuş, çıkmış ama Anayasa 
Mahkemesi «orman suçlarından dolayı genel 
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af yapılamaz» şeklinde olan Anayasa ifadesinin 
ruh ve mealine sâdık kalarak «belediye reisi de 
hir orman suçu işlemiş olduğuna göre bütün hu
kukî neticeleriyle beraber af edilmiş olması, 
dolaylı yoldan, orman suçlarının genel affa 
mazhar olmuş olması demek olacağından böyle 
bir af çıkarılamaz» demiş olmasında Anayasa 
Mahkemesi haklıdır. Ama, burada işlenen suç 
her ne kadar sanığın bütün hukukî neticeleriy
le beraber mahkûmiyetten kurtarılmasına ka
rar verilecek idiyse de orman suçlusu değil ki, 
bununla onun arasında bir münasebet tesis et
miş olalım. Binaenaleyh, bu tasarının reddi için 
ileri sürülen şu misal de bir emsal değildir. 

Şimdi komisyonda olanlara ve şahsi düşün
ceme ve bu düşüncemin iltifat görmüş olduğu
na dayanarak burada ifade edeceğim. Niçin bu 
zat affa lâyıktır? 
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birinin de on günden fazla işinden alıkoyması
nı gerektirecek derecede yaralanmasına sebebi
yet verdiği için sanık, dört seneye mahkûm ol
muş. Ehli vukuf raporuna göre sekizde iki ma
sum görülmüş sanık, tam kusurlu görülmemiş. 
Dört seneden sekizde iki indirilmiş. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Hangi ka
nuna dayanarak indirilmiş? 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — indiril
miş. Bilirkişi raporuyla sekizde iki tenzilâta 
tabi olmuş, karar buradadır. Hattâ tereddü
dümü muciboldu, şimdi yine baktım. Bununla 
da yetinmemiş sayın hâkim. 59 ncu maddeyi 
de tatbik etmiş -ki, bu madde hâkimin mut
lak yetkisine giren bir hükümdür - gözünden, 
kaşından; masumane duruşundan dahi müte
essir olan hâkim bu teessürü sebebiyle 59 ncu 
maddeyi tatbik eder ve ilfiata mazhar eder. 
Onu da tatbik etmiş. G-elmiş bakiye cezanın 
parsya çevrilmesi talebine. Demiş ki, mağdur. 
«Ben bir meslek adamıyım, ben hayatımı 
ailemle, çoluğumla çocuğumla bu mesleke bağ
lamışım. Şoförlük, benim tabiî mesleğim de
ğil. Tabiî msfclekim olmadığı için tabiî mes
lekine ihanet etmiş bir insan durumunda sayı-
lamam. Arızî olarak araba kullanırım ben, eh
liyetim vardır, benim esas vazifem başçavuş 
olarak telsiz bilmem necidir. Ama, ben çoluk 
çocuk olarak hayatımı askerlik meslekine vak
fetmiş bir insanım. Kazaen işlediğim bir fiil
de masum olduğum sabit bulunmasına ve ma
sumiyetimle de iktifa olunmıyarak ayrıca 59 
ncu maddeyle de taltif edilecek bir insan ol
mam muvacehesinde 647 Isayılı Kanun gereğince 
bu cezamın parayla karşılanmasını, para öde-
msm suretiyle infaz edilmesini istiyorum» de
miş olmasına rağmen hâkimin gerekçesi şudur 
- Bunun üzerinde hassasiyetle durmanızı rica 
ediyorum - «Cezanın paraya çevrilmesi, ceza
nın infazı gayesine uygun görülmediğinden 
reddine» demiş, hâlkim. Şimdi, burada hâkim 
diyor ki, «Ben, bu cezayı paraya çevirirsem bu 
adam ıslah olmaz. Yani hâkim burada bir 
Allah. Kalbini biliyor adamın. Ama, paraya 
çevirme&em ıslah olur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu nasıl lâf böyle, «Allah» diyor yahu! 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Baı mâna
dadır o, bunu anlamak biraz kolay değildir. 

ifadeye esas itibariyle mahal olmamakla be
raber tekrarında zaruret görüyorum. Af, se
bepleri birçok ahvalde dayanabilir. Yasama 
Meclisinin, millet tarafından verilen bu büyük 
yetkisinin elbette büyük sebepleri vardır. Bir 
defa, bütün milletin sevinç içinde olduğu za
manlar olmuştur. Bir harbten kurtulunur, bir 
musibeti, millet olarak, bertaraf etmiş olabili
riz. Milletçe coşma, bayram yapma havasına 
girmiş olduğumuz bir zamanda mağdur olarak 
bu coşkunluğa iştirak edememek bedbahtlığına 
uğramış olan zavallıların da affına gidilebilir. 
Umumi harbte olduğu gibi. Vatan hainleri bile 
affedilmiştir. Ama, niçin af edilmiştir? Vatan 
kurtulduğu için, bütün vatandaş bayram ha
vasına girdiği için. Dalalete düşmüş olmasına 
rağmen onların da bu millî bayramdan istifade 
etmeleri gibi bir millî atıfet hissi üzerine af 
çıkarılabilir. Hâkimin hatasına müstenidolabi-
lir. Hâkimler Allah değildir. Yasama Meclisleri 
nasıl hata ediyorlarsa, zira bütün kanunların 
tadilleri bu hataların dolaylı yoldan teyididir, 
Bidayet mahkemesinden Temyiz Mahkemesine 
kadar da hâkimler hata edebilir. Hata iki yol
da olur, genel olarak. Ya sübutu fiilde olur, ya 
hakkı takdirde olur. Bunda ben hâkimin hakkı 
takdirinde bir hatasını gördüm. O kadar hata 
gördüm ki, kanunu hedef almış hatası. Yani, 
kanuna itiraz ediyor, hâkim dolaylı yoldan. O 
da şu. Bu zat dört seneye mahkûm edilmiş, bi
rinin ölümüne, diğerinin yirmi günden fazla, 
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Cezanın paraya çevrilmesi cezanın infazı gaye
sine uygun görülmediğinden. Yani, kanun
ların cezayı, hürriyeti tahdit olanak infazı ha
linde neyin beklenmesi gerekiyorsa onun bek
lenmesi gayesine uygun düşmez diyor, paraya 
çevirmek. Bu noktai nazar bâzı ahvalde cari
dir. Arz edeyim: Bir nebze, çok değil ama, 
usta d hâkimler kadar hâkimlik yapmadığım, 
fakat 24 sene avukatlık yaptığım için ayrıca 
biraz, meşgulüm. Bu noktai nazar bâzı ahvalde 
caridir. Meselâ, birisini döver, birisine söver, 
birlenin evine girer, birisinin eteğini 'kaldı
rım... türlü mazarrat yapan bir insan, şerir bir 
insan. Bu adama hâkim altı ay ceza verir. Bu 
adam, yine altı ayı geçmediği için cezanın 
paraya çevrilmesini istlyebilir. Ama, hâkim di
yebilir ki, suçun mahiyetine ve işleniş tarzla
rına göre cezanın infazından beklenen gayeys 
uygun görülmemiştir, paraya çevrilmesi. Bun
da haklı; çünkü, bunda bir re da eti ahlâkiye 
vardır. 

Bu türlü hırsızlık suçundan dolayı verilen 
cezada, cezanın paraya çevrilmesinin istenme
si karşısında hâkim, suçun mahiyetine ve sa
nığın müptelâ olduğu redaeti ahlâkiye sebebiy
le cezanın aynen infazında, kanunun beklediği 
gayenin tahassulu melhuz olduğundan paraya 
çsvrilmesi talebinin reddine diyebilir, ama, tak
sirli suçlar böyle bir takdire müsait değildir. 
Ayrıca taksiren adam öldürmeye sebeboian bu 
fiilde sanık yüzde yüz de kusurlu değildir. Bu
rayı de noktai nazarınıza arz ediyorum. Yüzde 
yüz kusurlu değildir. Ayrıca 59 ncu maddeye de 
lâyık görülmüştür, hâkim tarafından. 59 ncu 
maddenin tatbikini lâyık gören hâkim para ce
zasının reddini istemekle mânevi bir tezada düş
müştür. Mesele budur. Şimdi, eğer bu trafik 
suçunda bu adam hiç freni olmıyan bir arabay
la yola çıksaydı bu, ağır kusurdu, kasıt değil 
ama ağır kusurdu. Frensiz arabayla yolu çıkan 
adam asgariden, ölmeyi ve içindekileri de öldür
meyi göze almış derecesinde ağır suçun sahibi
dir. Eğer, böyle bir kusur olsaydı freni daha 
evve! kendisince bilindiği halde bu arabayla yo
la çıktığından ve böyle bir arabaya başka bir 
şahıs aldığından ve böylece hudutsuz ağır ku
suru sebebiyle adam ölümüne sebebolduğundan 
paraya çevrilmesi talebinin reddine deseydi, 
saygılı olacaktım. Ama, değil. 'Suçun işlenme
sinde taksire tam kusur sahibi deyip ayrıca 

59 ncu maddenin tatbikine lâyık olacak kadar, 
himayeye mazhar olacak kadar bir dürüstlük 
görmüş başçavuçta, hâkim, bir de bu var. Bir 
de 647 sayılı Kanun taksirle işlenen suçların 
paraya çevrilmesini kabul etmiş. Ancak, paraya 
çevrilmesi halinde özel veya umumi bir zarar 
melhuz ise hâkim onu takdir edecek, orada. 
Bir hırsızın aldığı cezayı paraya çevirse kanu
nun gayesinde aykırı karar vermiş olur, hâkim. 
Çünkü, hırsızlıkta redaeti aihlâkiye vardır, altı 
ayı geçmemiş olmasına dayanarak. Binaenaleyh, 
bir de ayrıca mesleğine ihanet etmiş insan da 
değildir. Bir şoförün, kusuruyla, adam öldür
mesine sebebolması başkadır, arızî olarak be
nim, senin adam öldürmen başkadır. Şoför de, 
trafik suçu işlememek mesleğinin icabıdır. Ya
ni, bir emanetçinin nasıl kendisine verilen ema
neti suiistimal etmesi mevsuk bir suç ise, sair 
bir zatın emniyeti suiistimal etmesinlen ağır 
ise, gerçekten şoförlüğü meslek ittihaz etmiş olan 
insanın kusuruyla işlediği adam öldürme suçuy
la, arızî olarak araiba kullananın kusurundan 
dolayı işlediği suçlar arasında fark vardır. Son
ra, bu insanın, diğer âdi şahıslara göre farklı 
tarafı, hayatını ordunun başka bir branşına 
vakfetmek suretiyle tanzim etmesidir. Hem, ka
nun salâhiyet verdiği halde, paraya çevirmiye-
ceksin, hem de çoluk çocuğnnu perişan edecek
sin, bunlar hep ceza. Ebediyyen, tekaüt olma 
imkânını ortadan kaldıracaksın, bu da bir ceza. 
Binaenaleyh, bir cezanın, daha çok kendisinde 
hukukî netice tevlidedecek mahiyeti geçmemesi 
lâzımdır. Kendisinden daha öteye sirayet ede
cek neticeler doğuruyorsa bu, ileri bir takdir 
olur. Ama, tabiî haller var. Adam »öldürme, ço-
luğuna, çocuğuna sirayet eder. Ama, burada, 
mahiyet ve miktar itibariyle, cezanın tesirini 
çoluk çocuğuna ettirmemek imkânı var. Bu 
imkânı bağışlamak gerekir. Dâva fou. Hâkimin 
elinde bu imkân. Ailesini, çocuklarını sefil 
etmemek 'hâkimin ve kanunun kabul ettiği hu
suslar içerisinde mümkün. Ama, ne yapayım, 
kanun dört seneden ziyade (hapis vermiş, bu
nun tecili paraya çevrilmesi mümkün değil, ço-
luğu da çocuğu da müteessir olur, o doğru. Ona 
bir şey denmez. Ama, çoluk ve çocuğunu da 
mahkûm etmiş olmaktan kurtarmak; hâkimin, 
kanunun verdiği yetki dairesinde, elindeydi. 
Dâva budur. Binaenaleyh, bu vasıfları itibariy
le bu cezanın paraya çevrilmiş olabilmesi lâ-
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zımgelirdi, adalet bunu gerektirirdi. Bu, bir 
düşünüştür ama, herkes ayrı düşünür fakat ya
sama meclisi olarak kanunların daha iyisini ve 
hedefini herkesten ve her yerden daha çok bilen 
Meclisler olarak kendi çıkardığımız kanunların 
gerekçelerini müdafaa elbet de bize dü 
bette adlî hataları burada müzakere edebilece
ğiz. Elbette edeceğiz. Kararlarını mütalâa ede
bileceğiz. Onun için ben affa lâyık gördüm ve 
bu görüşlerim Komisyon umumi heyetinde ka
bul edilmiş olduğu halde, bir zühule müstenido-
larak, dilekçe komisyonundan geldiği gibi ka
rara geçmiş olmasını afla karşılamanızı rica 
ederek, getirilen kanunun lehinde oy vermenizi, 
bir komisyon üyesi olarak saygiyîe arz ede-
rim. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir, müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Niğde 

Kudret Beyhan 

BAŞKAN — Sayın özden, aleyhinde. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler. Bir özel Af meselesi yük
sek huzurunuzda müzakere edilmektedir. Şimdi 
de görüşmelerin yeterliği hakkında bir önerge 
verilmiştir. Bu önergeye karşı çıkıyorum. Sebe
bi şu : Burada görüşen arkadaşların büyük kıs
mı ta Dilekçe Karma Komisyonundan bağlı
yarak bizlere kadar, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu üyelerine kadar «Bunun altında im
zamız vardır şeklinde» ithamkâr sözler söyledi
ler. 

Ben ilk defa burada bir komisyonun getir
diği bir raporun bu kadar ithamkâr sözlerle 
karşılaştığını görüyorum. Çok ağır lâkırdılar 
söylendi, belki dikkat edilmedi fakat ben dik
kat e'ttim. Bu ithamları söyilyen arkadaşların 
bir kısmı şimdi burada yok. Ben onlara ce
vap vermek isterim. Konuşuyorsun, gidiyor
sun cevabımı dinlemiyorsun. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Sen isöyliyeceksin, ben seni usulü 
dairesinde 'dinldyeceğim, itiraz etmiyeceğiın, 
oturduğum yerden müdahale etmiyeceğim, on
dan sonra da kalkıp gideceksin, beni de böyle 
tam ortadan bırakacaksın. Olmaz arkadaşlar, I 
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hepimizin haysiyeti, şerefi var. Sizin adınıza, 
sizin namınıza vazife gördük ve bu vazifeyi 
vicdanımız üzerine yerine getirdiğimize kaani 
olarak huzurunuza geldik arkadaşlar. Bu im
zayı atarken ceffelkalem atmadık. Bunu mü
nakaşa ettik. Bunun münakaşası saatlerce sür
müştür. Misalleri ortaya koymuşuzdur. Siz
ler hiç özel af kararı vermediniz mi? Bura
dan ne özel aflar geldi geçti, itiraz olmadı. 
Biz de sizler adına bir atıfet konusunu nazarı 
dikkate al'arak kararı münakaşa etmeksizin, 
mücerret, adamın hususi halini ve kanunla
rın Yasama Meclislerine vermiş olduğu atıfet 
yetkilerine istinadsderek vicdanımıza göre bir 
karar verdik, getirdik. Şimdi bizi susturacak
sınız, olur mu bu? Bu ithamların ortada kal
masını arzu eder misiniz? Müsaade buyurun 
da arkadaşlar biz de fikirlerimizi ve kanaat
lerimizi söyliyeiim. Ve rica ederim işi kapat
mayınız. Belki işin içinde suiistimal var di
yeceksiniz. Burada söylersiniz, delililerini ge
tirirsiniz, ben de müdafaamı yaparım, öyle 
yok; söyliyeceksin, söyliyeceksin ondan sonra 
kalkıp kapıdan çıkıp gideceksin. 

Hürmetlerimle. 

SELÂHADDİN ACAE (Ordu) — Herkes 
kafasına göre konuşur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Olmaz efendim, her şeyin usulü var. 

Kifayet takririnin aleyhinde konuşuldu. 
Kifayet takririni oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kifayet takriri ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa, 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanının 
b3ya':iları ile komisyon raporu aynı paralelde 
olmadığından tasarının komisyona iade edilme
sini saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

EAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Tığlı, 
buyurun. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlar, kasa kader 10 senede bir, bir komis
yon raporunun komisyona iadesi tesadüf eseri
dir, yoksa bu, bir muta d olamaz. Orada ko
misyon başkanı, komisyonunun kararını müda
faa etmemiştir. Veya müdafaa ötmek fırsatını 
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bulamamıştır. Ama biz burada bir zühulü ka
bul ediyoruz yani gerekçenin bir zuhül olduğu
nu kabul ediyoruz. Benim söylediğim noktai 
nazarın komisyonda bahis mevzuu olduğunu söy
lüyoruz. Sayın özden'in ve diğer arkadaşların 
da şahidolduğunu söyledikten sonra komisyon 
raporunun maksatlı tezat halinde bulunduğu 
iddia edilemez. Af sebeplerini komisyon baş
kanı ve bir komisyon üyesi olarak hangi gerek
çe ile buraya getirdiğimizi söyledikten sonra 
artık komisyona iade edilmesi meselesi bahis 
mevzuu olmaktan uzak kalmalıdır. 

Diğer hususta, bir araştırma komisyonu ra
porunun iadesi meselesinde komisyon kendisini 
savunmak imkânı bulamadığı için, iadeye mu
vaffak olundu. Bizim gibi olsaydı, mukni ola
rak kabul edilseydi o da iade edilmiyebilirdi. 
Mesele bu. Evet, itiraf ediyoruz: Gerekçenin 
bu söylediklerimizi de ihtiva etmesi lâzımgelir-
di diyoruz. Esas, bu meseleyi burası hallede
cektir, komisyonun yaptığı büyük bir iş yok
tur. Bir araştırma komisyonu değildir, dosya 
aynan gelmiştir. Ben, buna ak da desem, kara 
da desem kıymeti yoktur. Takdir Büyük He
yete aittir. Takdire taallûk eden hususlarda, 
bilgi sahibi olmak meselesinde bir sual sorul
duğunda komisyon cevap vermeye de hazırdır. 
Binaenaleyh bir şekil üzerinde durarak raporun 
komisyona iadesini mesele haline getirmek, ben
ce fazladır. Reddine karar verilmesini saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lehinde? («öner
geyi geri al» sesleri) Önergeyi geri alıyor mu
sunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Almı
yorum, görüşeceğim. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. Buyurun 
Sayın Atalay. 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Eğer önerge ka
bul edilmezse yapılacak işlem şudur: Sayın Baş
kan, maddelere geçilmesini oylarınıza arz ede
cektir. Bu, komisyon raporunun kabulü anla
mı demektir. Yüksek Heyette, gönüllerinde bel
ki de şefkat ve semahatı görebilecek üyeler 
de mevcuttur ama daha önce, birçok arkadaşla
rın ifade ettikleri gibi, bizi bu raporu kabul et
mek zorunda bırakmayın. O zaman elbetteki bu 
raporu birçok üyeler bu şekli ile kabul etmi-
yecekler. Böylelikle istenilen neticeye varılmış 

olmıyacaktır. Çünkü, usulen; maddelere geçil
mesinin kabulü demek, raporun kabulü demek
tir. Raporu bu haliyle kabul etmek mümkün mü
dür? Yani şefkat ve semahatı gerektiren bir 
tek gerekçe, bir tek söz veyahut bunu ica-
bettiren bir cümle bu raporda mevcut mudur 
ki, Cumhuriyet Senatosunun Genel Kuruluna 
bu raporu bizzat komisyonun bir üyesi «rapor 
yanlıştır, sehven girmiştir» diyor. Hem bunu 
diyeceksiniz hem de Genel Kurulun üyelerinin 
bu raporun lehinde oy vermesini istiyeceksiniz. 
Bu, mümkün değildir. Rapor geri alınsın, sema
hat, şefkat ve merhamet duygularını gerekti
ren bir tarzda yazılsın, gelinsin. Sayın Tığlı, 
derecattan geçmiş mahkeme kararını, «hâkim 
hata etmiştir» şeklinde ifade etmeye hakkımız 
yoktur. Anayasadaki özel af müessesesi bunun 
için değildir. Demin de söylediğim adlî hata
nın tashihi müessesesi değildir. Bunu bilmek lâ
zım. Siz burada adlî hatayı ileri sürdünüz. Ni
çin 59 neu madde tatbik ediliyor da 647 sayılı 
Kanun hükümleri tatbik edilmiyor şeklinde hâ
kimin vermiş olduğu kararın münakaşasını yap-
mıyalım. Şunu deseydiniz gerçekten kuvvetli 
olurdu: «Cezalar nisbeti dairesinde olur. Bu 
karar, hem mahkûmiyet, hem meslekinden ol
ma hem de ebediyen çoluk çocuğunun rızkı ile 
oynıyacak, emeklilik hakkından mahrum ede
cek ve çoluk çocuğunu musdarip kılacak bir 
nitelik taşımaktadır. Bu sebeple çoluk çocuğu
na varıncaya kadar şümullü bir mahrumiyeti 
getirecek. 5 - 6 çocuğu vardır, adam hastadır, 
musdariptir, bunu affedelim.» Bu gerekçe ile 
gelirse belki bu üyelerin birçoğu lehte oy kulla
nır. Ama onu getirmiyorsunuz. Ne diyorsunuz: 
«Yok, yukarıya çıkmış ondan sonra noter gitmiş, 
yeminli...» 

BAŞKAN — Sayın Atalay. Sayın Tığlı şahsi 
görüşlerini söylediler. Komisyon üyesi olarak 
konuşmadılar. Şahsi görüşlerini söylediler o 
bakımdan cevap vermeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müdafaa et
tiler. Bu sebeple bu rapora müspet oy-verip mad
delere geçilmesi ile arkadaşlarımızı karşı karşı
ya bırakmayın. Lütfedin geri alın süratle Per
şembe gününe getirin. Merhamet, şefkat, sema
hat ne diyorsanız buna dayanan bir rapor bel
ki de buradan çıkar ama sayın üyeleri bu şekli 
ile karşı karşıya bırakmayınız. Bu sebeple Sa-
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yın Öztürkçine'nin komisyona iadeye ait öner
gesi en salim, en sıhhatli yoldur ve kabulü ge
rektir. 

Takdirlerinize bırakılmış bir husus olacak
tır. Kabulü hususunu istirham edeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İfade ettiğiniz hususlar zapta geçiyor. 

BAŞKAN — Şimdi önerge oya vazedilecek
tir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, bir ciheti arz edeceğim, önergeye 
uyup uyulmama mevzuunda komisyonun söz 
hakkı olması lâzım. 

BAŞKAN — Evet, onu biraz sonra soraca
ğım efendim. 

yönerge okundu, önergenin lehinde ve aley
hinde iki sayın üye konuştu. Şimdi önerge oy
larınıza arz edilecek. Hükümet ve Komisyon bu 
önergeye katılacak mı efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET DENDECi (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlar; biz komisyonda, arkadaş
larımın da ifade ettikleri gibi, bu mevzuu ol
dukça uzunca bir müddet görüştük. 

Şunu arz etmek isterim ki, komisyon rapo
runun başlangıcından itibaren son kısmına ka
dar olan kısımda Millet Meclisi komisyonların
da geçen gerekçelerin özeti alınmıştır. Biz ko
misyon olarak o gerekçeleri aldıktan sonra 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun görüşünü - ki 
bu görüşün gerekçesi olmaz, onu arz etmek isti
yorum - Son satırında şu şekilde ifade ettik: 
«Komisyonumuz mahkeme kararında yazılı hâ
disenin oluş şeklini, fiilin mahiyetini göz önün
de tutarak bir atıfet olmak üzere adı geçenin 
mahkûm olduğu cezasının» diye komisyonun 
görüşünü özetledik. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu komisyona 
iade ettiğiniz takdirde biz neyi görüşeceğiz? 
Ben onun tereddüdü içindeyim. Atıfetin, takdir 
ölçüleri, vicdan ölçüleri içerisinde bulunan bir 
hâdisenin gerekçesini komisyona getirmek müm
kün değildir. Ben, size başka gerekçe getirecek 
değilim. Bu söbeplerle bu meseleyi komisyona 
aldığımız takdirde bir gerekçe getirilmesi müm
kün olmaması sebebiyle, bunun komisyona ia
desinde bir fayda mütalâa etmiyorum. Bu se
beplerle de bu takrire iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — iştirak etmiyorsunuz, Hükü
met? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Efendim, mesele ma-
lûmuâliniz burada ariz amik görüşüldü. Mesele, 
bir astsubayın işlediği suç dolayısiyle vâki ce
zasının, gerek kanunda gösterilen gerekse ka
nunun tatbikinden sonra gelecek cezalar yönün
den fazla görülmesi sebebiyle, Meclisin atıfe
tinin istenmesidir. Hükümet de bu görüşe ka
tılmaktadır. O sebeple takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümünün müzakeresi bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Tedbirsizlik, ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve 
yaralanmaya sebebiyet vermekten hükümlü 
1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma Astsb. 

Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel 

Af Kanunu 
Madde 1. — Ankara Hava Kuvvetleri Ku

mandanlığı Askerî Mahkemesinin 17 . 4 . 1969 
gün, E. 969/75, K. 969/59 sayılı hükmü ile T. 
C. K, nuıı 455/2 ve As. C. K. nun 35/1 maddesi 
gereğince iki sene altı ay hapis ve rütbesinin 
geri alınması cezalarına mahkûm olan, Emin
oğlu Eliften doğma 1940 doğumlu Ceylan Kök
ten'in; mahkûm olduğu cezaları, bütün hukukî 
neticeleriyle affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu 
yüksek huzurlarınızda arz edeyim ki, affa kar
şı değilim. Ama buradaki kanunun başlığı ge
rekçeye uymamaktadır. Gerekçede diyor ki, bu 
adamlar düştüler, yukarı çıktılar, taşa tutundu-
lar, taştan yuvarlandılar ve ondan sonra da 
ayakları kırıldı. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bunlar hi
kâye. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Taş 
hikâye. Gelelim şimdi kanunun başlığına... 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, is
tirham ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜEEÇİNE (Devamla) — «Ted
birsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve yara
lanmaya sebebiyet vermekten...» hükümlüdür. 

Şimdi, bu duruma göre benim endişe ettiğini 
netice su: Noter vasıtasiyle verilmiş olan bu
radaki ifadelere göre... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Canım, bun
lar doktorluk değil... 

EîFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Zati-
âliniz komisyonda üyesiniz, Endişe etmeyin. 
Yarın bu adam «benim suçum yckfcu. ben bu 
yüzden ceza yedim deyip de, p"fa uğradıktan 
sonra bir tazminat dâvası aornıyaoak mı? 3ıı 
itibarla bunun da burada sapta gaşmesi va 
başlığın gerekçeye uygun olarak düüeltilmsâ, 
yalnız «ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 
denmesi, yaralıların buraya karıştırılmaması 
icabeder. .Başlığın o şekilde değiştirilişini 
Yüce Senatodan arz ederim. 

•BAŞKAN" — Sayın özer. 
HAMDİ ÖZ3R (Malatya) — S?yın B?.?-

kan, sayın senatörler; birçok değerli hu-
kuçu arkadaşlarımız etraflıca konuklar . Bâ
zıları birbirini takviye bazıları da birbirinin 
fikirlerini nakzettiler. Eir neticeye brğknmak 
için şimdi madde kararlarımıza terkedilmiş 
bulunmaktadır, 

Muhterem arkadaşlar; hukuk vardır, fa
kat hukuk bir mantıktır. Binaenaleyh, şimdi 
her ne kadar nişlerimizden tecerrüt edelim 
desek de soslunun yavruları ve ailesi buradan 
verilecek kararı beklemektedir. Bu kişi bir 
şoför olmak için askerlik meşkine intİ7a-
betmemiştir. Bu, bütün ömrünü askerlik 
mesleğine hasrederken verilen bir emir-o bir 
vazifeye giderken kendisinin da karisinde bu
lunduğu bir vasıtanın kazaya ıığr?mnm se
bebiyle tecziye edilmiştir. Şimdi, burada a:::l 
üzerinde durmak istediğim iki nok'a var, Bi
risi; mahkemenin kararına mcsne&olan deliller 
ikincisi de, Yüce Parlâmentonun kararma mes- [ 
nedolan deliller, Hsr ikisi de iki kişmm ifa
desinden ibarettir. Birinci d "fa makkemeye 
ifade verirken bir nevi şah&dûttsn ziyade ken
dilerini savunmuşlardır. Çünkü, eğer o türlü 
ifade vermezlerse yann vazife malûlü maasmı 
alamıyacaklar ve belki de bu yüzden birçok 

haklarından mahrum kalacaklardır, o yolda 
ifadede bulunmuşlardır. Fakat zaman gelmiş 
bn iki kişi sakatlanmamış. Sağlam bir hala 
gelmiş, bu sefer de sağlam olarak ve bütün di
ğer hislerden tecerrüdederek ifade vermişler
dir. Niçin bunu böyle kabul etmiyelim, yani 
kabul etmemek için bir sebep var mı? İki in
san birisi hasta halinde ifade veriyor, aynı 
insanlar bu sefer hasta olmadan ifade veri
yor. Birisi ifadelerinde sakat kaalcağını göz 
önüne alarak tan iafdesini veriyor, bir nevi sa
vunmadır. İkincisi ise bir nevi itiraftır. İtiraf 
ediyor, d'yor ki, «'biz sakat kalacağımızı tah
min etmiştik ama şimdi sakat kalmadığımıza 
.Q\ir-> vzım yıllarda beri orduda hizmet eden bu 
askerin de affını, Yüce Parlâmento bu nokt
adan ele alsın af etsin» 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Şa
hitlere ceza. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şahitlere 
ceza değil arkadaşlar, şahitlere ceza vermek 
bize düşen bir görev değildir ama şimdi bu
rada şahadetleri mevcut. Kendileri ifade edi
yorlar, diyorlar ki, «sakat kalacağımızı zan
nettik fakat kalmadık.» O halde birincisi, 
bir şahadetten ziyade, bir savunmadır; ikin
cisi, bir itiraftır. Hangisini kabul edelim. 
Muhterem arkadaşlar; Pazartesine kadar bir 
ailenin ölünceye kadar olan hayatları yerece
ğiniz karara bağlı. Şimdiye kadar birçok özel 
aflar yani - r^ r . Ur.m ıızad'ya komisyonlar
da bunun taMili yapılmış, incelemesi yapıl
mıştır. Hiçbir arkadaşımız da bunun üzerin
de üstünkörü davranmamış olsa gerek. 

Onun için vicdanlarımızı hakikaten bugün 
tam mânasiyle her türlü dış duygulardan 
tecridettirerek kullanmamız ioabediyor. Bu 
askerdir, şoför değildir, arkadaşlar. Bunun 
yavruları her gün şoför babalarını karşıla
mıyor, bir nsker babayı karşılıyorlardı, As
kerin zamanı, mekânı yok arkadaşlar. Ne 
malûm o arkadaş hiç itiraz etmeden yorgun 
ve T*.yku.;ıi3 halde bn vasıtayı kullanmak za-

kalmarrrs mıdır, ruret ve vrnyetmae 
acaba? İtiraz yoktur. Hayatı da bunun 
içindir. Bu. bir harakiri yapmak üzere çık
mamıştır. Onun için istirham ediyorum, bu 
maddenin kabulüne lütuf buyurunuz, ihsan bu
yurunuz. 
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Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, mjuhterem arkadaşlarım; ben aslında 
bu kanun maddesinin lehinde oy kullanaca
ğım. Ama bunun esbabı mucîbssi ne mazbata
da geçen lâflar ne de güya, bunu müdafaa 
için burada ileri sürülen sebeplere dayanmı
yor. Buraya çıkan arkadaşlar hazan müesse-
senin hikmeti vücuduna aykırı konuşmalarda 
bulunuyorlar. Meselâ, son konuşan arkadanım 
öyle sebepler getiriyor ki, burada mevzuu-
bahsedilmemesi lâzım. Bu müessese adlî mah
kemelerden verilen bir karardaki hatayı 
tamir edici bir müesses değildir. Bir kasa! 
kararın yanlış veya hatalı olduğunu bura
da münakaşa etmiyoruz. O karar verilmiştir. 
O kararı değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur 
vs tenkid etmek de kimsenin, hakkı d-q*'ld"r. 
Binden istenen şey, bu kararın tashihi de
ğildir. Millet MırVrnin. t ^ ru or^^v^-n atı
fet hissinden, şefkatinden istifade edilmek iste
niyor. Yalnız buna istinaden istenebilir ve bu-
na göre rev kullandır. Yoksa buraya br'r 
arkadaşım çıkar kendi namına «efendim, 
kanım tat/bik edp.rk?n P;ÖV?Q İnd'an""-0^"'. T~-
simdi, hâkimler de Allah değildir, yankakk 
yapmıştır bunu ta".ıir edelim» Bvnu ek
lemeye hakkın yoktur ve bizim de bunu yap
maya hakkımız yoktur. Bu vazife, mahkemenin 
hakkıdır. Son merciden geçmiş ve kesinleş
miştir. Hakikaten asker de vazife olarak, iste
mediği halde araba kullanmaya mecbur olabi
lir. Kullanmıştır, gitmiştir, istsmiyerek bir hâ
dise olmuştur. Bunun cezası da mühim görülü
yor. Ve Yüce Heyetinizden affı isteniyor. Bi-
naenalyh, yalnız atıfet olarak bunu verme hak
kını haizdir, yoksa mahkeme kararını tenkid 
veya oradaki hatayı ıslah mevzuubahis değildir. 
Bu yolda müspet rey kullanacağımı arz eder 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, bir hususun berraklığa kavuşması lâ
zım. Arkadaşlarımız «Pazartesiye değin haya
tı gidecektir» diyorlar. Hepimiz, bir insanm 
en ufak şekilde dâhi olsa, kaderi üzerinde bir 
gölgenin düşmesini istemeyiz. Bir insanın bu 
çok ağır şartların içerisinden kurtulmasını 
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arzu ederiz, ama hukuk kaideleri içerisinde. 
Objektif hukuk kurallarına uymak kayıt ve 
şartiyle. 

Şimdi, Pazartesine diyorlar, anlamadım bu 
Pazartesi sıkışıklığı ve bunun mütaaddit defa 
ifadesini. Pazartesi mehlini koyan arkadaşları
mızın bir şeyi bilmeleri gerekir. Özel af çıktığı 
takdirde, hangi zaman çıkarsa çıksın, bu bi
rinci maddede getirilen hükümle bir ay sonra 
da, iki py sonra da çıksa, bütün neticeleriyle 
cezayı ve teferruatı olan hususları ortadan kal
dırıyor. O halde Pazartesi hikâyesi ve Genel 
Kurulu Pazartsîdne kadar bir hayatın üzerine 
ipotsk konacaknış gibi üyelerin reyi üzerindeki 
bu telâş nedir. Pazartesine- kadar her şey bitmiş 
olacaktır. Pazartesine kadar açık aylığı veya-
hui bütün bu hükümler verilse dâhi bir veya iki 
gün ifade edecektir. Yasa çıktığı andan itiba
ren bütünü ortadan kaldıracaktır. C halde bun
ları niçin ifade edip de genel kurulu sağlam 
olmıyan bir yola götürmeye çalışıyoruz, Sonra 
Bankandan bir hususu rica edeceğim. Savunan 
arkadaşlarımız mahkemenin kararını gelip bu-

I rada elsştiriyorlar, «şöyle karar vermiştir, böy-
ı b karar vermiştir» diye. Eleştirilmez, özel af 

için bunlar söylenmen. Eleştirici cihetine gidil-
I ssydi a!eyht3 söylenebilecek hususlarda da yar-
i di. lîeselâ, askerî talimatnamelere göre bir ast-
| subay asla araba kullanamaz, realiteyi ifade 
! etmek gerekirse. Yok bunlara gitmiyeîim, bun

lara lüzum, yoktur. 647 s s yılı Kanunu niçin kul
lanılmamıştır, bütün bunlara lüzum yok. 

Dedik ki, atifeti kullanmak, samahat duygu
larını ifade edebilmek için imkân verin, hukuk 
kuralları içerisinde getirildiği, objektif olarak 
geldiği takdirde biz de oy kullanacaklardan bi
riyiz. Ama yalnış gelir, hatalı gelir, objektif 
hukuk kurallarının dışında gelir. Dört defa 
söylemişim, beşinci defa söylüyorum, gider 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir. Bi
raz önoe Nahit Altan'm söylediği orman suç
ları için de aynı sahneler burada tekerrür et-
mistir. Objektif hukuk kaidelerine uyduralım 
demiştim, çoğunluk kabul etmemişti. Ben öncü
lük ettim, Anayasa Mahkemesine götürdük, hu
kuk kurallarına aykırılığı dolayısiyle iptal edil
di. Kurtarılması istenen kimse daha çok mağ
dur edildi. 
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Bir noktada beraber olalım. Diyoruz ki, ob
jektif hukuk kaidelerine uydurmak suretiyle 
elbirliği edelim. Ama, bayır deniyor. Yanlış ve 
noksan da olsa Pazartesi hikâyeleri söylenmek 
suretiyle götürülmek isteniyor, ama yanhş gi
der, hatalı gider; Anayasaya aykırı gider, iptal 
edilir... Bu mu daha iyi, bu kişinin kurtulması 
mı daha iyi? Niçin arkadaşlarım acele ediyor
lar, niçin doğru dürüst bir rapor yazılıp gelin
miyor. Komisyon başkanının dediği gibi güç 
mü olacaktır, hayır. Güç olmıyacaktır. Sama-
hat duygularının gerekçesi yazılabilecektir. Ce
zayı azaltan sebepler çeşitli olacaktır, emekli 
hakkında çoluk çocukları mahrum olacaktır. 
Bunlar ifade edilir, samahate dayanılır, iadei 
muhakemeyi gerektiren hususuadrm dışında ob
jektif gerekçeler getirilir, kolay kolay oy veri
lir. Ama, birinci maddeye gelmiş bulunuyoruz. 
Güç durumda bırakıyorsunuz. Bir ailenin kur
tuluşuna, bizim de yüreklerimiz sizin gibi, onun 
ateşi ile kanat germek ister. Ama objektif kai
deler içinde. Bunun dışına çıkılıyor. Bu sebep
le üzüle üzüle, istemiye istemiye yine aleyhin
de oy kullanacağım ve sonunda da objektif hu
kuk kurallarının gerektirdiği 32 üyeyi sağlıya-
bilirsem Anayasaya aykırılığı dolayısiyle Ana
yasa Mahkemesine gitme zorunluğunda kalaca
ğız. Niçin bu yollara girebiliyoruz. Daha önce 
söyledim, Sayın Ekrem Özden dedi ki, «nice, 
nice özel aflar çıkmıştır.» Hayır, T. B. M. M. nin 
10 yıllık çalışması içerisinde bir elimin parma
ğı kadar az af kanunu çıkmıştır. 1950 ile 1960 
seneleri arasında çok çıkmıştır ama 1960 ile 
1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosunda 
gerçekten çok az özel af kanunları çıkmıştır. 
Fakat biz baraj vazifesini yaptığımızdan dola
yı değil, çok az özel af kanun tasarısı ve tek
lifi geldiği için, çok az çıkmıştır. Ama bu özel 
af kanunu hatalı ve noksan çıkmaktadır. He
def ve şekilde beraberiz, ama yazılış tarzında 
maalesef yanlış bir yola sapılmıştır. Cumhuri
yet Senatosunda Anayasaya aykırı olarak mah
keme karaları tartışılmıştır, mahkeme kararla
rının tartışıldığı gerekçeler kabul edilmiştir ve 
bu gerekçeye dayanan özel af çıkarılmaktadır. 
Bu, bir özel af değildir, bir genel af niteliğin
de olacaktır, mahkeme kararlarını eleştiren bir 
af olacaktır ve umumi affın hudutları içinde 
olacaktır. Umumi affın hudutları içerisinde özel 

af kanunları çıkarılamaz, çünkü Anayasaya ay
kırıdır. Bütün bunlara ne lüzum vardı? 

Anayasanın, bu her iki hudutlarının dışına 
çıkıncaya kadar bir hukuksuzluğun içine şim
di girmiş bulunuyoruz. Altan'm ve öztürkçine'-
nin dedikleri doğrudur: «Gerekçe ile madde 
metni birbirinden farklıdır.» Çünkü «yaralama 
yoktur» diyerek mahkeme kararlarını eleştiri
yorsunuz hem de kanun matlâbında «yaramala» 
yi alıyorsunuz, yaralamayı kabul ediyorsunuz. 
O halde madde ile metin ve başlık birbirinden 
farklı ve Altan'm dediği gibi: «Umumi af nite
liğinde özel af çıkarıyorsunuz.» özel af bu de
ğildir, özel af da semahat duygusunda ya ceza
yı. kaldıracaksınız ya azaltacaksınız. Ama bun
da öyle değil; «bütün hukukî neticeleriyle» di
yoruz ve, emeklilik hakkını da tanıyoruz. Ana
yasamız; özel afla, umumi affı ayırmıştır. Umu
mi af niteliğinde özel af çıkardığınız takdirde, 
Mengen Belediye Başkanı için çıkarılan af gibi, 
Anayasaya aykırı ve - örneği de vardır - iptali 
gereken bir durum olur. Benim komisyodan ve ar
kadaşlardan ricam; bu konu üzerinde hep bera
ber eğilelim, bir çıkar yol bulalım. Anayasaya 
uygun bir şekilde 1 nci maddeyi çıkaralım. Bu 
şekilde 1 nci madde Anayasaya aykırı olacak
tır. Gördünüz mü komisyona iade edilip edil
meme konusunda neler çıkacaktır?. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresi sıra

sında gerek komisyon adına yapılan konuşma
lar, gerek kanun tasarısının lehinde ve aleyhin
de konuşan bütün arkadaşlar, maksatları itiba
riyle, aynı noktada birleşmiş olmalarına rağ
men, bâzı ifade hataları olmuş olabilir. Kendi 
maksatlarını ifade için sadet dışına çıkmış ola
bilirler ama bütün konuşan sayın üyeler bu ta
sarının Meclisin atıfet duygusuna sığınılan bir 
keyfiyette olduğu noktasında birleştiler. 

Sayın Agun, buyurun efendim. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; tasarının tümü ve bu mad
de görüşülürken sayın üyelerin birçoğu hususi 
af müessesesinin, müesse olarak niçin vazedildi
ği üzerinde hataya düşmüşlerdir. 

Evvelâ, hususi af müessesesinin hukuku
muza hangi sebeple girdiğini tesbit etmemiz 
lâzım, ilmî olarak. Hususi af müessesesi, huku
kumuza yalnız atıfet ve merhamet sebebiyle gir-
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memiştir. Her ceza görene karşı bir merhamet 
duyulur, netice itibariyle, ne kadar vahşi bir 
suç işlemiş olursa olsun merhamet umumidir. 
Ama, hususi af müessesesinde ayrıca sebepler 
vardır. Bu sebeplerden bir tanesi adlî hata 
ihtimalidir. Hor kararda bir ihtimal mevcut
tur. Eğer bir adlî hata olursa hususi olmasın 
mı, çıkmasın nü, yapmasın mı? Elbette olmalı
dır! Hata başka türlü nasıl tashih edilebilir, 
biri bu. 

Bir diğeri de şudur; - ki bu sebep vardır bi
zim olayımızda, af konusu olan hâdise izah 
edilmiştir - ben, onun üzerinde durmıyacağım, 

Merhametten gayri üçüncü sebep de şudur; 
kanun vazıı her hangi bir kanunu, ceza Kanunu
nu kabul ederken, bâzı ahvalde, tatbikatında 
bâzı neticelerini derpiş etmemiş olur, kendi ta
savvur ettiğinden daha ağır neticeler doğurur, 
tatbikatı, bâzı hususi hallerde, işte bu kötü ne
ticeyi, kendi maksat ve niyetinden daha ağır 
neticeler doğuran tatbikatın bu neticelerini 
ortadan kaldırmak için hususi af müessesesini 
T. B. M. M. ne vermiştir. Bu dahi olayımızda 
mevcuttur ve arkadaşlarımız tarafından izah 
edilmiştir. Bu itibarla da, ben daha uzun izah 
etmiyorum, çok konuşuldu, arkadaşların yorul
duğunu biliyorum. Bunlar izah edilmiştir, hem 
raporumuzda izah edilmiştir, hem bâzı arka 
daşlarımız gayet sarih olarak ifade eylemişlerdir, 
bunu. O itibarla rapor doğrudur, özel affın 
kabul edilmesini bu sebeplerden arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gher. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, sayın Öz
den, buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu özel af meselesi 
hakkında hakikaten Senatomuzda lehte, aleyh
te çok keskin mütalâalarla görüşmelere şahi-
dolduk. Bâzan da bu görüşmeler nezaket hudu
dunu bile aşmış bulunuyor. Fakat bunlara ta
hammül gerek, tahammül ettik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyı 
kabul etmekle biz bir mahkemenin hatasını, 
tatbikatını ve dolayısiyle kendisine verilmiş 
olan yetkileri münakaşa ederek böyle bir tasa
rıya rey vermiyoruz. Mahkeme, ki kararı ke
sinleşmiştir, bir şahıs hakkında, kendisinin ika 
ettiği suçtan dolayı kanunları tatbik etmiştir, 
takdir hakkını da kullanmıştır ve neticeten 
Yargıtay bu kararları tasdik etmiştir, iadei mu
hakeme, tashihi karar yollan da kapanmıştır. 

Bu durumda çıkar yol olmadığı için sırf bir 
âtifete mazhar olabilmek emeliyle bu suçtan 
dolayı mahkûm olan vatandaş müracaat etmiş
tir. Bu müracaatı tetkik eden Dilekçe Karma 
Komisyonumuz meclislerin âtifetine bu arkada
şın şahsi durumu itibariyle, ailevi durumu iti
bariyle lâyik görmüş ve bir tasarı hazırhyarak 
Millet Meclisine getirmiş. Millet Meclisi tetkik: 
ederek kabul etmiş, komisyonlarından geçmiş, 
bizim komisyona da gelmiş, şimdi de huzurunu
za intikal etmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar münakaşa 
edilen raporumuzda biz «bu arkadaşı atıfete 
mazhar gördük, takdir sizindir» deseydik ve 
hiç uzun boylu karardan, şundan bundan bah-
setmeseydik, zannederim, hiç münakaşa olmı--
yacaktı. Bize muhalif olan arkadaşlannuzın 
noktai nazarları ne? Ne için bunları buraya yaz
dınız. E, efendim kabahat mi ettik? Hâdiseyi 
olduğu gibi, muhakemenin cereyanını, kararla
rın hülâsalarını ve tarihlerini v.s. yi yazdık, 
hikâye ettik. Bu hüküm yanlıştır, bu tatbikat 
hatalıdır demedik, bilâkis atıfetten bahsettik, 
takdir size aittir dedik. Bu nokta galip gelmiş
tir. Yüksek Senato bunu bir asbabı mucibe te
lâkki etmemiştir. Tekrar ediyorum; kanunların 
tatbikinde adlî bir hata bulunmadıkça şu veya 
bu şekilde kanun tatbik edilseydi daha iyi olur
du diye bir niyetimiz yoktur ve burada müna
kaşa etmedik, komisyonda da münakaşa etme
dik. Sırf bu vatandaşın atıfete mazhar olması 
düşüncesiyle bu tasarıyı huzurunuza getirmiş 
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BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır. 

7. — BORULAR VE CEVAPLAR 
A. - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Gündemimizin diğer bölümle
rinde sorular ve araştırmalar mevcuttur. Fa
kat Hükümet erkânından higbir Sayın Bakan 
bulunmadığı cihetle.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Ben varım, Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Siz sözlü sorulara esvap vere
cek misiniz efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Bir tanesine cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Hangisine cevap vereceksiniz 
efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Efendim, gündem
deki sorular sırasiyie okunsun, ki soru sahip
lerinden Genel Kurulda ikinci defa hazır bu-
lunmıyanlann sorulan yazılıya çevrilmiş ol
sun. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şu halde gün
demimizi takibediyoruz efendim. 

1. — Cumlıuriyt Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkeinemin, Anayasa 31 alin e m e sin e e 
iptal edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet ve Maliye bananla
rından sözlü sorusu (6/55-1) 

BAŞKAN — Saym Adalet ve Maliye ba
kanları hazır olmadığı için soru gelecek soru 
gününe bir akılmış tır. 

2. •—• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü BikeçligiVin, Kâhta ilçesi Göçeri kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü soruşa,. (6/555) 

BAŞKAN — Saym Tarım Bakanı?. Yoklar. 
Saym Dikeçligil de yoklar. Soru başka güne 
bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Ah
met Yüdıznn, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim, 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı? Yoklar. 
Sayın Yıldız? Yoklar. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Yalnız Sayın Yıldız 
iki defa bulunmadığı için yazılıya çevrilmesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Saym Yıldız iki defa bulunma
mış ama Saym Bakan bulunmuş mu 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Geçen sefer vardı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bulunup da soru 
sahibi buuinmazsa şart o zaman yerine gelmiş 
olur efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalaynn, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakanı siz cevap 
verecek misiniz efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygiyle rica ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

1. Bakanlar Kurulu kararlarının bir kıs
mının Resmî Gazetede yayınlanmasının, bir kı
sım Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî Gaze
tede yaymlanmamasmm sebebi nedir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı, buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Senatonun değerli Kars üyesi Saym Sırrı Ata
lay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının bir kısmı
nın Resmî Gazetede yayınlanmasının bir kısmı
nın da yayınlanmamasmm sebebine dair sözlü 
sorusuna cevap arz etmeye çalışacağım. 

Bakanlar Kurulu kararlarının hangilerinin 
Resmî Gazetede yayınlanacağı hususu ile ilgili 
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mevzuatı ve bu konudaki uygulamayı şöyle 
özetliyebiliriz: 

Resmî Gazetede yayımı zorunlu olan karar
lar 23 Mayıs 1928 tarihli ve 1322 sayılı Ka
nunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve 
İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkındaki Kanunun 
Ibirinci madesinde tesbit edilmiştir. Bu madde
nin fıkraları arasında Bakanlar Kurulu Kararı 
»olarak yayımı mecburi bulunanlar şunlardır : 

1. Tüzüklerin yayımını sağlıyan Bakanlar 
Kurulu kararları 

2. Cumhurbaşkanınca onaylanan memur 
atamaları hakkındaki kararnameler. 

3. Kamu hizmetlerinden birinin yerine ge
tirilmesi amaciyle akdedilen ve Bakanlar Ku
rulunca onaylanan mukavele ve imtiyazname-
ler. 

4. Danıştayca kamu yararına çalışan der
neklerin tasdikine ve imtiyaz anlaşmalarına ait 
verilen kararlar ile kamuyu ilgilendiren isti-
şari mahiyetteki kararlardan Başbakanlıkça 
onaylananlar. 

5. Bakanlıklarca veya ilgili bakanlıklarca 
fbirlikte yahut Bakanlar Kurulunca kaleme alı
nan yönetmelikler. 

334 sayılı Yasanın 113 ncü maddesi de, ba
kanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzükle
rin uygulanmasını sağlamak üzere çıkartacak
ları yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlana
cağını emretmektedir. 

6. Kanun ve tüzüklerde Resmî Gazetede 
yayımı mecburi olarak gösterilmiş bulunan hu
suslar. 

Yukarda açıkladığım mevzuat hükümlerine 
göre Bakanlar Kurulu kararlarından; 

a) 28 . 5 . 1923 tarihli ve 1322 sayılı Ka
nunun birinci maddesiyle Anayasanın 113 ncü 
maddesinde sayılı olanlar ve. 

b) Kanun ve tüzüklerde yayımı mecburi 
olarak belirtilmiş bulunanlar Resmî Gazetede 
yayınlanmaktadır. 

Bunların dışında; kamuyu ilgilendiren Ba
lkanlar Kurulu kararlarının da Resmî Gazetede 
yayınlanması teamül halindedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz efen

dim. 

İSIRRI ATALAY (KarB) — Devlet Bakanı 
Sayın Kitaplı'nm lütfettiği izahattan dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. 

Gerçekten ifade ettikleri gibi 1322 sayılı Ya
sanın maddeleri, Türk Kamu yararına görülen 
hangi hususların Resmî Gazetede ilân edilece
ğini derpiş etmiştir. Esasen Resmî Gazete 1981 
Anayasasından önce 1322 sayılı Yasaya istina-
deden bir müessese idi. 1961 Anayasamız, Res
mî Gazeteyi birçok maddelerinde ifade ederek 
bir Anayasa müessesesi haline getirmiştir. Ya
ni, Türk Devletinin resmî belgelerini, kamu 
ile ilgili hususlarını sinesinde toplıyan bir ba
sın, bir matbua müessesesi olarak yer almış bu
lunmaktadır. 

Benim sorumda dikkat ederseniz bir husus 
vardı; Sayın Bakan buna cevap vermediler. 
Resmî Gazetedeki yayının hukukî mahiyet ve 
mesnedini ben de biliyordum. Sayın Bakan 
onu işaret ettiler; burada beraberiz. Bâzı Ba
kanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede ilân 
edilmemesinin sebebini sormuştum. Gönül ister
di ki; Sayın Bakan iki husustan birini ifade 
etse idi. Sın Atalay'm dediği gibi 1322 sayılı 
Yasanın bir ve mütaaikıp maddelerinde göste
rilen Bakanlar Kurulu kararlarının hepsi şim
diye değin neşredilmiştir, neşredilmiyen hiç
bir kararı yoktur. Yahut, kamu yararı görü
len Bakanlar Kurulu kararlarından bâzıları, 
meselâ son günlerde Başbakan Yardımcısı Ka
ra osmanoğlu'nun değindiği; ki benim sözlü so
rumun asıl amacı o idi, fakat şimdi, artık 
üzerinde durmıyacağım; çünkü benim sözlü 
sorumun yaşı 4 aydan çoktur. Gerçi bir yaşın
da değil ama 4 aydan çok oldu. Bu sebeple ar
tık köprülerin altından çok sular akmış bulun
maktadır. Bu sebeple meseleyi artık deşmek ih
tiyacını hissetmiyorum. Maksat şu idi; bâzı 
Bakanlar Kurulu kararları alınıyor; fakat neş
redilmiyordu. Bâzı Bakanlar Kurulu kararları 
vardı, esası neşredilmiyordu, ekleri neşredili
yordu. Bunlar bir Devlet hayâtında çok büyük 
mahzurlar getirir. Şimdi artık, bunları teker 
teker söylemiyeyim, gördünüz ki, notsuz gel
dim, ihtiyatsızım; çok sevimli Bakanın gayet 
kısa olarak ifade ettiği hususları bir tartışma 
konusu etmek istemiyorum. Ben, meselenin bu 
teferruatlı hususlarını şimdilik bir konu yap
mak istemiyorum. Bir husus üzerinde dikkati-
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nizi çekmek işitiyorum. Tabiî dikkat, 15 - 20 ki
şinin dikkati oluyor; ama aslında, bu zabıtlara 
geçer diye söylüyorum. Kamuyu ilgilendiren 
Bakanlar Kurulu kararlanın n 1322 sayılı Yasa
ya ve Anayasa hükümlerine göre mutlaka Res
mî Gazetede tam olarak ve zamanında neşri 
çok faydalıdır. Bu tam olarak, dikkat buyurun 
tam olarak ve zamanında, neşir edilmediği tak
dirde çok şeyler söylenir, çok şüpheler doğurur 
ve çok mahzurları sinesinde toplar. Ümit ve te
menni edelim ki; bundan sonra kamuyu ilgilen
diren Bakanlar Kurulu kararları Anayasa mü
essesesi olan Resmî Gazetede tüm, zamanında 
ve eksiksiz olarak neşredilsin. 

Bir kısmı neşredilip bir kısmın neşre
dilmesin, esası bırakılıp ekleri neşredilmesin 
ve kamuyu çok ilgilendiren, piyasa üzerinde 
•özellikle etMısi çok, dedikodulara sebeıbolan bâzı 
kararlar geciktirilmesine ve mahfuz tutulma
sın, hepsi neşredilebilsin. ümidederim ki; hü
kümetlerimiz, hükümetlerimiz diye ifade ediyo
rum, bundan .sonra bu hususta dikkatli hassas 
olurlar ve bütün kamuyu ilgilendiren Bakanlar 
Kurulu kararları Resmî Gazetede ilân edilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler, evvelâ Sayın Atalay'a şahsım hak
kında gösterdiği bu iyi görüşten dolayı teşek
kür ederim. 

Malûmu âliniz arz ettim, arz ederken kanu
na ve Anayasaya göre yayînlanması mecburi 
olan hususlardan bahsettim. Bunun dışında ya
yınlanması mecburi olmıyan bazan da yayın
lanmasında fayda olmıyan, hattâ bazan da o 
anda yayınlanmasında mahzur olan kararname
ler vardır. Hükümet, kararlar alırken, bazan 
ileriye muzaf tedbirler de içinde olabilmekte
dir. O gün yayınlanması maddeten mümkün 
değildir, bir kısmının tatbikatına geçilmesine 
rağmen bir kısmının tatbikatı belki ilerde ola
caktır, o anda yayınlanması da mümkün değil
dir. E, şimdi, bir kısım tatbikat yapılmış, bir 
kısım tatbikat da daha sonra yapılmış; kade
meli bir tatbikatın sonunda, herşey olup bit
tikten sonra kararnameyi yayınlamanızda bir 

I fayda olacağını zannetmiyorum. Ancak, tabii 
benim kısa sualinizden bunu anlamam mümkün 
değildi. Çünkü bu böyle midir diye, benim ak
lıma da bu geldi, baktım; sözlü sorunuz 
5 . 1 . 1971 tarihli idi. Tabu 5 . 1 . 1971 tari
hinden, son beyanatta geçen kararnamenin mu-
radedilip edilemiyeceğini, takdir edersiniz M, 
çıkaramaz idim. Bilseydim, ona ait misaller de 
getirirdim ve o, mesele olduktan sonra, tetkik 
edilmiştir, onun gibi birçok yayınlanmıyan ka
rarnameler vardır. Meselâ; o kararname metni
ni anlatmadan söyliyeyim, muayyen zamanda 
alınmış olmasına rağmen kademeli olarak 5 - 6 
aylık bir tatbikatı icabettiriyor idi. E, bunun 
içinde o anda yayınlanması lâzım olan yahut 
tatbiki lâzım olan kısımlar var idi. Zamana gö
re Hükümetin takdirine bırakılmış meseleler 
var idi, o zamanki Hükümet her halde öyle uy
gun gördü - ki, benim kanaatime göre yayın
lanması da mümkün değildi - buna mümasil 
birçok kararnameler de vardır? Elbette ki, 
Devlet idaresinde, her şeyde olduğu gibi, açık
lık esastır. Ancak, bunun istisnalarının da 
Devlet idaresinde olabileceğini düşünmek lâ
zım. Ben, onun için, söylediğiniz meselelere ha
zırlıklı gelemedim, özür diler, teşekkür ede
rim, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Dikeçligil, sorunuz başka soru günü

ne kalmıştır, efendim. 

I 5. —• Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli istasyo-

j nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı-
I nın Karayollarına verilmesine dair, Bayındırlık 
I Bakanından sözlü sorusu. (6/526) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı? 
Yoklar. Sayın soru sahibi? Yoklar. Soru, gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün-

I lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu. (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı? Yoklar. 
Sayın özmen? Yoklar. Soru, gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

I 7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne-
I cip Mirkelâmoğlu*nun, margarin endüstrisine 
I dair Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 
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BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Sana
yi Bakam? Burada. Sayın Mirkelâmoğlu? Yok
lar. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

Gündemin diğer kısmına geçiyoruz efen

dim. 

8. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

BAŞKAN — önerge sahipleri? Yoklar. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev

ket Köksal'ın, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler miniakalarında vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

BAŞKAN — Sayın Koksal? Yoklar. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen önerge
si (10/36) 

BAŞKAN — Sayın özden? Buradalar. Sayın 
Sağlık Bakanı? Yoklar. Başka güne bırakılmış
t ı r efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdisele
re dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

BAŞKAN — Sayın Hazer? Yoklar. Sayın 
Bakan? Yoklar, önergenin görüşülmesi başka 
güne bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Köker? Yoklar. Sayın 
Bakan? Yoklar, önergenin görüşülmesi başka 
güne bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At alay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
istiyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay? Burada. Sayın 
Bakan? Burada, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir araştırma konusudur. Salonda fazla Mşi 
yoktur. Bu sebeple araştırma ile ilgili bu kıs
mın tehirini isterim. 

BAŞKAN — Yoklama istemenize zaten lü
zum yok. Başkanlık da salonda müzakerelere 
yetecek derecede sayın üyenin bulunmadığına 
kanaat getirmiş vaziyettedir. 

6 . 5 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,16 

mm* 
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B. 

52 

Sayfa Sütıuı Satır 
9. — DÜZELTİŞ 

Yanlış 

385 1 43-44 hakiminin 
37 tenvir 

2 4 çalışmalar 
19 - 20 edilmiştir. 

Doğru 

tahminen 
tedvin 
çalışmaları 
'edilmemiştir. 

ow-<ı 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 5 . 1971 Salı 

iSaat : 15,00 

A -

1 . • 

seçimi. 

B -

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

— Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eıifa/t Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet ve Maliye bakanla
rından sözlü sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta ilçesi Göçeri kö
yünde kurulan Ziraat Okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/555) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Aîkdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atailay'ın, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
ısözlü sorusu (6/557) 

5. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli istasyo
nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı
nın Karayollarına verilmesine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/526) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, margarin endüstrisine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mmtakalarmda vufcubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarmda vukubulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/36) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla-

(Devamı arkada.) 
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nılan •kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır- ; 

ması istiyen önergesi (10/42) 
8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, bölgeler arasında artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) ; 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölü
me ve yaralanmaya sebebiyet vermekten hüküm
lü 1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma 
Astsb. Kd. Başçvş. Ceylân Kökten hakkında 
özel Af kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/1212) (S. 
Sayısı : 1553) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1971) 

,_,_».-!>—••-.-»•am-mnast—" - » < » — . 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet 
vermekten hükümlü 1940 doğumlu Eminoğlu El i f ten doğma Astsb. 
Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel Af kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 

ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/311; 
C. Senatosu : 1/1212) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 292) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 4 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3506 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 4 . 1971 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet ver
mekten hükümlü 1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma Astsb. Kd. Başçvş Ceylan Kökten hakkın
da özel Af kanunu tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 4.5. 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19.3; 12, 16 . 4 . 1971 tarihli 74, 85 ve 88 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 292) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 28 . 4 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 1/1212 
Karar No. : 48 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 Nisan 1971 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile (kabul edilen, Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet 
vermekten hükümlü 1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma Astsb. (Kd. 'Başçvş. 'Ceylan Kökten 
hakkında özel Af kanunu tasarısı, Millet Meclisi [Başkanlığının 19 Nisan 1971 tarihli ve 3506 sa-

1553 
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yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 28 Nisan 1971 
tarihli Birleşiminde Hükümet adınla Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de kazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasan, Ankara Hava Kuvvetleri Kumandanlığı Askerî 'Mahkemesinin 17 Nisan 1969 gün, 
E. 969/75, K 969/59 sayılı hükmü ile T. C. K. nun 455/2 ve Askerî Ceza Kanununun 35/1 mad
desi gereğince iki sene altı ay hapis ve rütbesinin geri alınması cezalarına mahkûm olan, Eminoğ-
lu Elif ten doğma 1940 doğumlu (Ceylan Kökten'in hüküm giydiği cezaların bütün hukukî netice
leri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, Ceylan Kökten'in 24 Ekini 1968 tarihinde idaresindeki 507266 plâka 
sayılı askerî araçla laskerî görev icabı Taşuca Silifke yolunda seyrederken 4 M. genişliğindeki 
Kuruçay köprüsüna fazla süratli yaklaşmak ve yolun sağını takibetm,emek suretiyle gösterdiği 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile aracın köprü koruluğunu kırarak ısusuz dereye yuvarlanması sonu
cu bir erin ölümüne ve diğer iki görevlinin yaralanmasınla sebebiyet verdiği belirtilmektedir. 

Yine tasarının gerekçesinde, yapılan yargılama sırasında bu kazada yaralandığını beyan eden 
Refik Özgen'in bilâhara hüküm (kesinleştikten sonra vicdan azabı duyduğunu belirterek Adana 
1 nci Noterindeki 26 Kasım 1969 tarihli ifadesinde (kendisinin aracın içinde iken köprüden dere
ye uçmasından yaralanmadığını, sonradan köprüye çıkıp köprü korkuluğu taşının ayağının altın
da oynaması sonucu dereye düşerek yaralandığını ve fakat sakat ve maluliyet durumunu düşü
nerek yjanlış şekilde ilk ve son soruşturmalarda ifade verdiğini şimdi hakikati söylediğini ve ta
mamen iyileştiğini) beyan ettiği açıklanmaktadır. 

Yine tasarının gerekçesinde, aynı açıklama ile ilgili olmak üzere, aynı kazada 10 gün işine, gü
cüne engel olacak şekilde yaralanan Üsteğmen Yusuf Oğuz'un da, Diyarbakır 2 nci Noterliğinde 
hükmün kesinleşmesinden sonra verdiği yeminli ifadesinde (Kazadan sonra sağlam olarak köprü 
üstüne çıkan Astsubay Refik Özgen'in etraftan yardım edecek kimse var mı diye bakar
ken üstüne bastığı köprü korkuluk taşının kayması sonucu kuru dereye düşüp yuvarlandığını gör
düğünü) beyan ve ifade ettiği1 eklenmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra tasarının gerekçesinde, bu yeni delillerle iadei muhakeme yoluna gi
dilmiş ise de, Askerî Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesinin (Tanıkların gerçeğe aykırı tanıklık ettikle
ri) yolundaki sebep, bu tanıkların hükme mesnet alman ifadelerinin henüz bir tahkik mevzuu ya
pılarak hilafı hakikat olduğunun hükümle tesbit edilmemiş olması noktasından usul hatası ve 
noksanı sebebi ile mahkemenin iadesi talebini yerine getirmediği ifade edilmektedir. 

Komisyonumuz, mahkeme kararında yazılı hâdisenin oluş şekli, fiilin mahiyetini göz önünde 
tutarak bir atıfet olmak üzere adı geçenin mahkûm olduğu cezasının bütün neticeleri ile affına da
ir olan teklifi benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul et
miştir. 

C-enel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Samsun Eskişehir Hatay Balıkesir 
R. Rendeci Ö. •JJcuzal E. Bahadırlı N. Demirel 

Çorum Gaziantep Hatay İstanbul 
M. Şevket Özçetin İ. Kutlar M. Deliveli E. Özden 

İmzada bulunamadı 
Rize Sakarya Diyarbakır 

M. Agun M. Tığlı A. Erdoğan 

Cumhuriyet Senatosu (IS. Sayısı : 1553) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tedbirsizlik, ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve 
yaralanmaya sebebiyet vermekten hükümlü 
1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma Astsb. 

Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel 
Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Hava Kuvvetleri Ku
mandanlığı Askerî Mahkemesinin 17 . 4 . 1969 
gün E. 969/75, K. 969/59 sayılı hükmü ile T. 
C. K. nun 455/2 ve As. C. K. nıın 35/1 maddesi 
gereğince iki sene altı ay hasıp ve rütbesinin 
geri alınması cezalarına mahkûm olan, Emin
oğlu Eliften doğma 1940 doğumlu Ceylan Kök
ten'in; mahkûm, olduğu cezaları, bütün hukukî 
neticeleriyle1 af f edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tedbirsizlik, ve dikkatsizlik neticesi ölüme ve 
yaralanmaya sebebiyet vermekten hükümlü 
1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma Astsb. 

Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel 
Af kanunu tasarısı 

MADD 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

. ^ r . »>-»-<;« »~<». 
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