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1. — GEÇEN Tl 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesine ve 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Denizli Milletvekili îbrahim Kocatürk'c ödene
ğinin verilebilmesi Yüksek Meclisin müsaade
sine bağlı olduğundan bu hususun tasvibine dair 
Başkanlık tezkereleri okundu, kabul edildi. 

24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Norveç Öde
me Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 Ağustos 
1961 tarihli notanın, 

•15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Danimarka 
ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 27 Ha
ziran 1961 tarihli muhtıranın, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti arasında 5 . 4 . 1954 tarihli Ti
caret Anlaşmasına ek protokol» ile ilişiklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Hal'k Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasındaki 23 . 2 . 1955 tarihli Ticaret ve öde
me Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının ek Protokol» ile eklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 

"Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 tarihli Tica
ret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin, 
ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyet Sosyalist- Cumhuriyetleri Birliği arasın
daki 8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmasına ek Üçüncü Protokol» ile üişiklerinin 
onaylamalarının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarıları Ticaret Komisyonuna gerive-
rildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Çift
çiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

ÇANAK ÖZETÎ 

kanuna bâzı maddeler ve geçici maddeler ek
lenmesine dair olan 5618 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun ek
li fi isteği üzerine geriverildi. 

11 . 10 . 1962 tarihli ve 97 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile, 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 9 ar
kadaşının, Yatırımlar Finansman Fonu teşkil 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kamı-, 
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi kabul 
edildi. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 3005 
sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik 
kanun teklifi kabul olundu. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, 
Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkında ka
nun teklifinin komisyona redaksiyon için gitmiş 
olan maddesiyle tümü kalbul edildi. 

1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
ilgili Bütçe Komisyonu hazır bulunmadığından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 
Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına, 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüğünün Uçak Genel Beyannamesinin 
sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 15.8.1958 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Pro
tokol»' ile eklerinin onaylanmasının uygun 'bu
lunmasına 

Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası ma
lûmat teatisi 'hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunma
sına, 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İdare
leri teşkilât ve tesisatının istanbul JBedeliyesi-v 

ne devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu 



maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarıları ile 

Elâzığ Milletvekiil Naci Güray ve iki arka
daşı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 
1389 sayılı Kanunun birinci madesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifleri, 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir 
Teknik Okul açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Ertik okulları mü'tedavil sermayesi hakkında 
4323 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlar 
birleşimde hazır bulunmadıklarından, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, 
Ziraat Bankası ve Kredi kooperatiflerinin müs-
tahsıla açtıkları istihsal kredisi bareminde bu 
yıl artış olup olmıyacağına dair sorusuna, Ma
liye Bakanı Şefik İnan, 

Trabzon Milletvekil Ahta'et Şener'in, Ka
radeniz bölgesinde yetiştirilen çayların har
man ve paketlenmesini temin edecek tesislerin 
bu bölgede kurulhıasmın düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna da, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Şevket Buladoğlu cevap verdiler. 

Edirne Milletvekili 'Talât Asal'm, bozuk 
vaziyette olan Edirne - İstanbul yolunun ısla
hının düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından, 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 

Atatürk Üniversitesi için satmalman iki aded 
kamyonla iki aded otobüs hakkındaki sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/2S8) 

2. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Erzurum'da kurulmuş bulunan Atatürk Üniver
sitesinin inşaat durumunun ne halde olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/289) • 

3. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Hac ödevlerini yerine getirmek üzere kaç kişi-

lanlıoğlu'nun, 6273 sayılı İlkokul öğretmenleri 
İntibak Kanununun bütün öğretmenlere tat
bik edilip edilmediğine dair Millî Eğitim Ba
kanından, 

Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Devlet Tiyatroları Edebî Heyetince sahneye 
konulması uygun görülüp, provaları tamamla
nan, temsili ilân edildiği halde sonradan tem
silinden vazgeçilen bir eser olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soruları, 
soru sahipleri ikinci defadır hazır bulunmadık
larından düştü. 

224, 233, 236, 243, 249, 251, 252, 253, 257, 
260, 271, sayılı sorular, 260 sayılı soru ile il
gili Gümrük ve Tekel Bakanından maada di
ğer alâkalı Bakanların, 

239, 245, 254, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 
270, 272 sayılı sorular da soru sahiplerinin 
hazır bulunmamaları dolayısiyle, gelecek , Bir
leşime bırakıldı. 

Maliye Bakanı Şefik İnan, Tokat Milletve
kili Ali Dizman'm, Hükümetin teşekkülünden 
bugüne kadar kâğıt para hacmında bir artış 
olup olmadığına dair sorusunu, gelecek bir
leşimde cevaplandırmak üzere mehil istedi. 

30 . 4 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 
Refet Aksoy Nurettin Ok 

Kâtip 
Van 

Muslin Görentaş 

nin pasaport aldığına ve rahatça gidip gelmele
rini temîn için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri ve İçişleri Bakan
lıklarına gönderilmiştir* ('6/290) 

4. Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş yer veren 
neşriyattan müstehcen olarak kabul edilip hak
larında tahkikat yapılan gazete ve dergi bulu
nup bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet, Millî Eğitim, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/201) 

5. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank perakende sa-

SORULAB 
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tıg mağazasının neden açılmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/292) 

Yazılı sorular 
1 .— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 

Çankırı'nın, Yapraklı ilçesinden Yüklü, Şeyh-
osman ve Sarıkaya köyleri istikametine giden 
ve toprak kayması ile kapanan yolun neden ya
pılmadığına dair yazılı soru önergesi, Tarım ve 
içişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/103) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 

Devlet Demiryolları Sivas Fabrikasından bir 
grup âmiri ile bir işçinin Erzurum'a ne zaman 
ve ne sebeple nakledildiklerine dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma fiakanlığına gönderilmiş
tir. (7/104) 

3. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Erzurum Numune Hastanesi Başhekimi hakkın
da Erzurum matbuatında yapılan neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/105) 

2. — GEL3SN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — îzalei Şekavet Kanununun yürürlük

ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/191) 
(İçişleri ve Adalet komiyonlarına) 

2. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/192) (Ticaret, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Sena'to'su İstanbul Üyesı'i 

özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/221) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
4. — îstan'bul Milletvekili Fahrettin Kerim 

Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/268) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

5. — İstanbul milletvekilleri Nurettin Bu
lak, Ziya Altmoğlu, Naci ö'kten, Abdurrah-
man Yazgan ve İbrahim Abak ile Bursa Mil
letvekili Cevdet Perin, Trabzon Milletvekili 
Nazmi ökten ve Rize Milletvekili Arif Hik
met Güner'in yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/269) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

6. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/270) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekep Karma Ko
misyona) 

7. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı îsmail ve 

Elif oğlu, 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/271) (Adalet Komisyonuna) 

8.— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (2/77) < 
(Anayasa Komisyonuna) 

Raporlar 
9. — Ankara Milletvekili Osman Bölükba-

şı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/12). (Gündeme) (S. Sayısı: 
84) [Dağıtma tarihi: 28 .4.1962] 

10. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/13) (Gündeme) (S. Sayısı: 85) [Da
ğıtma tarihi: 28.4.1962] 

11. — Yozgat Milletvekli Turgut Nizam-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/15) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 86) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

12. — Adıyaman Milletvekili Mehmet öz-
bay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/27) (Gündeme) (S. Sayısı: 
87) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

13. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
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hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/28) (Gündeme) (S. Sayısı: 
88) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

14. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/39) (Gündeme) (S. Sayısı: 
89) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

15. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/40) (Gündeme) (S. Sayısı: 
90) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

16. — istanbul Milletvekili Malik Yolaç'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/41) (Gündeme) (S. Sayısı: 
91) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

17. — îzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/42) (Gündeme) (S. Sayısı: 
92) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

18. — Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/45) (Gündeme) (S. Sayısı: 
93) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

19. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkereci ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/£7) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 94) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

20. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/48) (Gündeme) (S. Sayısı: 
95) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

21. — istanbul Milletvekili Malik Yolaç/-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/49) (Gündeme) (S. Sayışla 
96) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

22. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/50) (Gündeme) (S. Sayısı: 
97) [Dağıtma tarihi: 28.4.1962] 

23. — izmir Milletvekili Saim Kaygan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

. komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
! raporu (3/51) (Gündeme) (S. Sayısı : 98; 

[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 
24. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim 

Araş'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
j hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
' Adalet komisyonlarından .mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/52) (Gündeme) (S. Sayısı : 
99) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

25. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/53) (Gündeme) (S. Sayısı 100) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

' 26. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/54) (Gündeme) (S. Sayısı : 101) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

27. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması (hakkın
da Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karıma Komisyon 
raporu (3/55) (Gündeme) (S. Sayısı : 102) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

28. — istanbul Milletvekili Tahsin Demir-
ay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekıkep Karma Ko
misyon raporu (3/58) (Gündeme) (S. Sayısı : 
103) [Dağıtıma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

29. — Ordu Milletvekili Befet Aksöy'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma. Korniş-

i yon raporu (3/59) (Gündeme) (S. Sayısı 1104) 
| [Dağıtma tarihi : 28 '. 4 . 1962] 
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30. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö- I 
ğüş'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adaleli komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/62) (Gündeme) (S. Sayısı : 
105) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

31. — Gümüşanıe Milletvekili Sabahalttin 
Savacı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Ba§jbaJkanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından ımürekıkep Kar
ma Komisyon raporu (3/63) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

32. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'-
nın yasama dokunulmazlığının Ikaldırılanası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/64) (Günıdeme) (S. Sayı
sı : 107) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

33. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakikında Başbakanlık teızkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/65) (Günıde
me) (S. Sayısı : 108) [Dağıtma tarihi : 
28 . 4 . 1962] 

34. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının ikaıidırıl'ması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/79) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 109) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

35. — Ankara Milletvekili Feılhat Nuri Yıl
dırım'm yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
haJkkında Başbakanlık tezkeresi <ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlıarmdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/125) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 110) [Dağı/tma tarilhi : 28 . 4 . 1962] j 

36. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm J 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak- I 
kında Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve S 
Adalet ikomisyonlarından mürelkkep Karma Ko
misyon raporu (3/126) (Gündeme) (S. Sayısı : 
111) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

37. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu ve Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-
m yasama dokunulmazlıklarının 'kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/127) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 112) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] | 

38. — Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'm 
yasama dokunulmazlığının (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezıkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürelkkep Karma Ko
misyon raporu (3/128) (Gündeme) (S. Sayısı : 
113) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

39. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/147) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 114) ([Dağıtma tarihi : 2 8. 4 . 1962] 

40. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/148) (Gündeme) (S. Sayısı: 115) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

41. — Hatay Milletvekili ,Sâki Zorlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/149) (Gündeme) (S. Sayısı: 116) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

42. — içel Milletvekili ihsan önal'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/150) (Gündeme) (S. Sayısı: 117) [Dağıtma 
tarihi: 28. 4 . 1962] 

43. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon rapo
ru (3/151) (Gündeme) (S. Sayısı : 118) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 4 .19'62] 

44. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/15S) (Gündeme) (S. Sayısı: 119) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

45. —izmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

: kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/153) (Gündeme) (S. Sayısı: 120) 
[Dağıtma tarihi: 28 . 4.1962] 

46. — Konya Milletvekili irfan Baran'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
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Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/154) (Gündeme) (S. Sayısı: 121) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

47. — Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (8/155) (Gündeme) (S. Sayısı : 122) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

48. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğiu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/158) ('Gündeme) (S. Sayışa : 123) 
[Dağıtma tarihi: 28 . 4 . 1962] 

49. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/159) (Gündeme) (S. Sayısı: 124) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

50. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo Adalet Ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/160) (Gündeme) (8. Sayısı : 125) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

51. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
h'on'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/161) (Gündeme) (S. Sayısı : 
126) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 19621 

92. — İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/162) (Gündeme) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

53. — Ankara Milletvekili İsmail Gence'niır. 
yasama dokun olmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/177) (Gündeme) (S. Sayısı : 128) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

'54. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üıı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/178) (Gündeme) (S. Sayısı : 129) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

55. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın ya
şama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında. 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/179) (Gündeme) (S. Sayısı : 130) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

56. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan ve 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/180) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 131) [Dağıtma tarihi : 28 .4 .1962] 

57. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/181) (Gündeme) (S. Sayısı : 
132) [Dağıtma tarihi : 28 .4 .1962] 

58. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/189) (Gündeme) (S. Sayısı : 
133) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1962] 

59. — Adana Milletvekili Cavit Oral ve İs
parta Milletvekili Mustafa Güleügil'in yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/190) (Gündeme) (S. Sayısı : 134) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 .1962] 

60. — Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/191) (Gündeme) (S. Sayısı : 
135) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 .19621 

61. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğrdu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/192) (Gündeme) 
(S. Sayısı t 136) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 .1962] 

62. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/193) (Gündeme) (S. Sayısı :" 
137) [Dağıtma tarihi : 28.4.1962] 

63. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/194) (Gündeme) (S. Sayısı : 
138) [Dağıtma tarihi : 28.4.1962] 

64. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/195) (Gündeme) (S. Sayısı : 
139) [Dağıtma tarihi : 28.4.1962] 

65. — Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/196) (Gündeme) (S. Sayısı : 
140) [Dağıtma tarihi : 28.4.1962] 

66. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/199) (Gündeme) (S. Sayısı : 141) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 4 .1962] 

67. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/200) (Gündeme) (S. Sayısı : 142) 
[Dağıtma tarihi : 28 .4.1962] 

68. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/201) (Gündeme) (S. Sayısı : 143) 
[Dağıtma tarihi : 28.4.1962] 

69. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/202) (Gündeme) (S. Sayısı : 
144) [Dağıtma tarihi : 28.4.1962] 

70. — Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 
1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu 
olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işle
nen fiil ve hareketler için ceza kovuşturması 
yapılmaması hakkında kanun tasarısı ve Millî . 
Savunma ve Adalet komisyonlan raporlanV/ 
(1/188) (Gündeme) (S. Sayısı : 145) [Dağıt
ma tarihi : 28.4.1962] 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Kadri özek (İzmir), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

m 

BAŞKAN — Sdksenikinci Birleşimi açıyorum, efendim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

Mardin Milletvekili Sayın Şevki Aysan, gün
dem dışı konuşmak mı istiyorsunuz? Ne hak
kında?.. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Radyo neşri
yatı hakkında bir temennimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bu hususta konuşmak için âcil 
bir sebep görmüyorum. 

1. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı Turhan Feyzioğ-
lu'nun vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/272) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı Turhan Feyzioğ-
lu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

2. — 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
nun 46 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/148, 3/273) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 3 . 1962 tarihli ve 71 -1721/756 sayılı 

ŞEVKİ AYSAN (Devamla) — Bir temen
nim vardır. Gündem dışı söz almak hakkımdır. 

BAŞKAN — Gerekirse bu hususta bir sözlü 
soru verebilirsiniz. Buna, aidolan makam cevap 
verir. 

ŞEVKİ AYSAN (Devamla) — Bu hususta 
filhakika takdir Yüksek Divana aittir, ama se
bep biraz objektif olmalıdır. 

BAŞKAN — Ben böyle takdir ediyorum. 
ŞEVKİ AYSAN (Devamla) — Objektif bir 

sebebi olmak lâzımgelir. 
BAŞKAN — Efendim, dört tane Divan su-

nuşumuş vardır, sırasiyle okutuyorum : 

yazımızla sunulmuş olan «1050 sayılı Genel Mu
hasebe Kanununun 46 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı» nın gerive-
rilmesini rica ederim. Başbakan 

İsmet İnönü 
BAŞKAN — Tasarı istek gereğince gerive-

rilecektir. 

3. — İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
rahatsızlığı sebebiyle Bütçe Komisyonu üyeliğin' 
den affedilmesi hususundaki önergesi (4/73) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Uzun müddetten beri çektiğim ve tahammül 

edilemez ağrılar dolayısiyle evde ve hastanede 
hayli zaman yattıktan sonra Cerrahpaşa Hasta
nesinde geçirdiğim ameliyat ve tedavi netice
sinde sıhhatimi kazanmış bulunuyorum. 

Bu hastalık devresinde Millet Meclisindeki 
vazifeme ve ezcümle Bütçe Komisyonundaki gö
revime lâyıkiyle devam imkânından mahrum 
kaldığımdan cidden üzüntü duymaktayım : 

Ameliyat sonrası tâbi tutulduğum sıhhi re-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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jim sebebiyle komisyon toplantılarına muntaza
man katılmak ve faydalı olabilmek fırsatını elde 
edemiyeeeğim için bızzarure Bütçe Komisyonu 
üyeliğinden affımı istirhama mecburiyet duy
dum. 

Gereğinin ifasına delâletinizi rica ederim. 
İstanbul 

Nurettin Bulak 

BAŞKAN — Gereği bilâhara düşünülmek 
üzere bilginize sunulmuştur. 

f. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/275) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 30 . 4 . 19(52 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, 1 ay, 
mazeretine binaen 30 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Kastamonu Milletvekili O. Zeki Oktay, 10 
gün, mazeretine binaen, 30 . 4 . 1962 tarihin
den itibaren, 

Konya Milletvekili Vefa Tanır, 1 ay, maze
retine binaen, 2 . 5 . 1962 tarihinden itibaren, 

30 .4 . İ962 0 : 1 
Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura, 15 

gün, hastalığına binaen, 30 . 4 . 1962 tarihin
den itibaren, 

Afyon K. Milletvekili Şevki Güler, 15 gün, 
mazeretine binaen 1 . 5 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okuyarak oyları
nıza sunuyorum : 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, "1 ay, 
mazeretine binaen 30 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Mtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili O. Zeki Oktay, 10 
gün, mazeretine binaen, 30 . 4 . 1962 tarihin
den itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır, 1 ay, maze
retine binaen, 2 . 5 . 1962 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura, 15 
gün, hastalığına binaen, 30 . 4 . 1962 tarihin
den itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Afyon K. Milletvekili Şevki Güler, 15 gün, 
mazeretine binaen 1 . 5 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 
1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu 
olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen 
fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapıl
maması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Adalet komisyonlan raporları (1/188) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 145) (1) 

BAŞKAN — 145 sıra sayılı kanun tasarısı
nın evvelâ gündeme alınması ve sonra da önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında Adalet 
Komisyonu Sözcüsü Sayın Hüdai OraFın bir 
önergesi var, okutuyorum : 

(1) 145 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan, 
askerî kişiler tarafından 22/23 Şubat 1962 olay
ları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara 
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve 
hareketler için ceza kovuşturulması yapılma
ması hakkındaki kanun tasarısının gündeme 
alınarak sorulardan evvel İçtüzüğün 70 ve 73 
ncü maddeleri gereğince ivedilik ve öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu adına 
Sözcü 

Denizli Milletvekili 
Hüdai Oral 
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NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Aleyhinde 1 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım ; Anayasanın 110 ncu maddesi ay
nen şöyle yazar; 

«Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin mânevi varlığından ayrılmaz ve Cumhur
başkanı tarafından temsil olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve silâhlı 
kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu 
sorumludur.» 

22 Şubat olayları hakkında Başvekil tarafın
dan cevaplandırılmak üzere bir sözlü soru ver
miştim. Bu hâdiseleri enine boyuna Başvekil 
sorumlu olarak Büyük Millet Meclisine izah et
mesi icabeder. («önergenin aleyhinde konuş» 
sesleri) Arkadaşlar, o akşam Ankara'da bütün 
garnizonların dış kenarlarını gezdim. (Gürül- I 
tüler, «Takrir hakkında» sesleri) I 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde konuşunuz, 
lütfen. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Başvekilin 
burada enine boyuna izahat vermesi ve bizim de I 
Meclis olarak bütün teferruatı bilmemiz, ondan I 
sonra bu kanunu Meclis gündemine almamız I 
lâzımdır. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Efendim, takriri yani, 145 sı
ra sayılı Kanunun görüşülmesi için bugün gün- I 
deme alınmasını reylerinize arz ediyorum. Ka- I 
bul edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul 
olundu. 

Efendim, sözlü sorulardan önce müzakere 
edilmesi mevzuunu da reylerinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Efendim, kanuna ait raporlarla maddelerin 
heyeti umumiyesinin okunmasına lüzum olup ol- I 
madiğini reylerinize arz ediyorum. Okunmasına 
lüzum olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmasına lüzum görülmemiştir. I 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
ların isimlerini okuyacağım, bilâhare de yeni- I 
den söz alanları yazacağım. Evvelâ isimleri I 
okuyayım -. I 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul hak
kında söz istiyorum. | 
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BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; Parlâmentoda müzakere usu
lü meselesinin •ehemmiyetini birkaç defa zaruri 
görerek arz etmiştim. 

Gündeme dâhil olmıyan hiçbir konu hakkın
da evvelden söz yazdırılamaz, İçtüzük hükmüne 
göre. 

Başkan, geçen sefer de aynı şeyi yaptı, son
ra geldi inkâr etti. Bereket versin, hakikat mey
dana çıktı. 

Şimdi Başkandan evvelâ ben söz istedim, 
benim ismimi başa yazmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zaten bu isimler burada yazıl
mıştır. Mamafih evvelâ kendileri el kaldırdık
ları için Maillerini başa yazıyorum. 

Yalnız arkadaşlarımız lütfen belirtsinler; 
lehte, aleyhte ve hakkında mı konuşacaklarını. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Üzerinde 
konuşacağım. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bendeniz de Sayın Tah-
ta'kılıç'in temas ettiği nokta üzerinde konuşa
caktım. Aynı şeyi tekrar etmek için çıkmış de
ğilim, yalnız bendeniz de söz istedim. Eğer usu
le riayet edilecekse - ki böyle olması lâzımdır -
benim de Tahtakılıç'tan sonra söz aldığımı ka
bul buyurmalarını Riyasetten istirham ederim. 

BAŞKAN — Bu sefer ortaya bir usul mese
lesi çıkıyor. Yani sıraya girmek için illâ kürsü
ye gelmek lazımmış gibi Ibir teamül yaratmıya-
lım. Daha evvel ismini yazdıranlar, kürsüye gel
meden doğruda doğruya burada yazdırmışlar
dır. 

Herkes konuşacak efendim, ıbu mevzuda mü
saade var. Sayın Ahmet Tahtakılıç'tan evvel 
parti grupları adına C.K.M.P. den Sayın Ahmet 
Oğuz söz istemiş ve ismini yazdırmış idi. Ken
disi burada yok mu? (Yok sesleri) Parti grup
ları adına konuşacak yok mu? O halde buyu
run Ahmet Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem milletvekilleri, arkadaşlarım; dünya ve 
memleket şartları karşısında, dert ve meselele
rimizi, millî şuura, millî vicdana uygun oarak 
halletmek mecburiyeti ile karşı karşıya bulunu
yoruz. Bu vazife, rejim buhranı dâvası mevzuu-
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bahsohmca, elbette, daha çok önem kazanıyor. 
Memleketi, rejim buhranı havasından kurtar
mak vazifesi, herkesten evvel ve önce, şüpheusiz 
ki Millet Meclisi ve Senatonun, yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin başta gelen ödevidir. 
Hattâ, bizler, bu hususta yeminli vazifelileriz. 

Meclisler, rejimle alâkalı mevzularda parti 
düşüncelerini bir tarafa bırakarak, millî bir 
kongre havası içinde toplanırlarsa vazifelerini 
gereği gibi yapacakları inancındayım. 22-23 Şu-
(bat hâdiseleri konusu rejimle doğrudan doğru
ya alâkalı bir mevzu olduğu için, lütfen beni 
'bİT millî kongere âzası gibi, dinlemenizi rica 
ederek, sözlerime başlıyacağım. Bu arada me
deniyetin temeli, fikir ve söz hürriyeti olduğu
nu hep beraber unutmamak mecburiyetindeyiz. 

Af konusunu; yani, takibat yapılmaması ko
nusunu üç açıdan ele alacağım : 

1. Af nedir? 
2. Memleketi rejim buhranı havasından kur

tarmak için neler yapmaya mecburuz? 
3. Türk milleti içindeki askerî şahısların, 

ordunun millî varlıktaki yerini açıkça orta
ya koymak. 

Evvelâ, af nedir? Bu husustaki düşünceleri
mi söyliyeyim. Bilirsiniz ki, felsefi ve sosyal 
mânasiyle af; insanoğullarının hata yapabile
ceği, fakat affın da ilâhi bir hareket olduğu 
noktasında toplanmaktadır. 

Hukuk bakımından affa gelince : Hukuk 
bakımından af üzerinde söylenmiş çok söz 
vardır. Türk Hukuk lügatinde bu konu üze
rindeki, af ve umumi af kelimeleri karşılığm-
daki tarif gerek kısa, gerek, vazıh olması ba
kımından ve fikirlerimi izaha yaradığı için bu ta
rifi huzurunuzda okuyacağım : «Af; bâzı suçla
rın, genel menfaat icaplarından dolayı unutturul-
ması maksadı ile yapılan bir Devlet tasarru
fudur ki; yapılmakta veya yapılacak olan ta
kibin veyahut hüküm altında bulunanların 
cezasının kaldırılması neticesini verir. Şahsi 
haklara halel gelmemek üzere suçu, takip ve 
mahkûmiyeti ortadan kaldırır.» denmektedir. 

Arkadaşlar, huzurunuzda tetkik edilen ta
sarı, Hukuk Lügatinin gayet vazıh olarak ta-
rifindeki «Umumi - menfaat» düşüncesi ile bâzı 
suç teşkil eden fiillerin unutturulması gibi bir 
esasa dayanmaktadır, kanunlaşmasını memle
ketin hayrına buluyorum. Ancak; bu tarifte 
ifadesini bulan izahat gösteriyor ki, ortada 
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unutulması zaruri olan birtakım düşünce ve 
tasavvurlar vardır. Hükümet tarafından şim
diye kadar yapılan açıklamalara göre, reji
min emniyet ve selâmeti konusundaki yanlış 
telâkkilerin hüküm sürmesi yüzünden 22 - 23 
Şubat hâdiseleri meydana gelmiştir. Şura
sını da açıkça ifade etmek isterim ki; bahis ko
nusu olan suç ve suçluluk hali memlekette esen 
ve estirilen rejim buhranı havasından meyda
na gelmiştir. 

Kötü maksat veya kötü niyete istinadettiği 
hakkında içimde bir şüphe yoktur. Türk Dev
letine vücut veren Anayasaya karşı kimden, 
nereden, ne suretle gelirse gelsin; teşebbüs, 
tasavvur ve fiiller karşısında milletçe topye-
kûn ayakta durmak, ve Büyük Millet Meclisi 
olarak bu gibi hallere ebediyen nihayet ver
mek vazifesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) O halde sıfat, rütbe 
ve mevki ne olursa olsun j Türkiye'de, Türk 
Anayasasının çizdiği Devlet felsefesine, Ana
yasa prensiplerine ve müesseselerine bu mem
lekete artık hiçbir kimseden hiçbir söz hare
ket, ve tasavvur sadır olmamak lâzımgelir. 
(Alkışlar.) 

Hukuk lügatinde tarif edildiği gibi, bun
lar zihinlerden silinmeli ve ebediyen unutul-
malıdır. Bu görüş ve kanaat ile hepinizin his
siyatına tercüman olduğuma, hele millî vic
danı huzurunuzda dile getirdiğime inanıyo
rum. Çünkü, Türk milletini cehalet ve sefa-
leten kurtarmanın tek çıkar yolu, millî ira
de, millî hâkimiyet esaslarına dayanarak yeni 
Türk Anayasasının vücut verdiği Devletin bü
tün prensiplerinin payidar olmasında, bütün 
müesseselerinin en iyi bir şekilde işlemesinde 
görmek gerektiğini hepimiz biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi konunun başka 
yönüne geçiyorum. 

Bizim, millet olarak ne kaybedilecek zama
nımız, ne israf edilecek imkânımız ve ne de 
feda edilecek bir tek şahsiyetimiz yoktur. 
(Doğru, bravo, sesleri) Hal böyle olunca, re
jim buhranı havasını kökünden ortadan kal
dırarak artık bu memlekete imkân feda et
mek, zaman kaybetmek, şahısları teker teker 
tüketmek gibi netice veren bir havayı tasfiye 
etmek mecburiyetindeyiz. (Alkışlar.) 

Bu kanun vesilesiyle, Millet Meclisi olarak, 
tesbit edeceğimiz ilk gerçek, Millet Meclisinin 
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bir numaralı vazifesi, esen veya estirilen re
jim buhranı havasını kökünden tasfiye etmek
tir. Hatıra gelebilir ki, bu hava nasıl tasfiye 
edilebilir. Müsaade ederseniz bu nokta üzerin
de duracağım. 

Aziz arkadaşlarım; Anayasamızda başlangıç 
olarak yer alan 27 Mayıs inkılâbı ve bu in
kılâptan sonra gelen Kurucu Meclis yeni Türk 
Anayasasını meydana getirmiş ve üzerinde 
münakaşa götürmiyecek surette serbest bir se
çimle Türkiye Büyük Milelt Meclisine vücut 
vermiştir. 

Gerekçede de bu noktaya işaret edilmektedir. 
Madem ki, rejim buhranı havasını, yani; esen ve 
estirilen rejim buhranı havasım kökünden tasfiye 
etmek vazifesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
tasfiye işi de Büyük Millet Meclisinin en başta 
gelen vazifesidir. O halde müsaade ederseniz 
bunu nasıl yapabiliriz; konusu üzerinde durmak 
lâzımdır. Anayasa Mahkemesinin Kuruluş kanu
nu dolayısiyle yaptığım konuşmada rejim dâvası
nın her şeyden evvel bir inanış dâvası olduğuna 
ve inananların rejimi ne pahasına olursa olsun 
müdafaa etmeleri lâzımgeldiğine işaret etmiştim. 
Zabıt ceridelerinden bu nokta hakkındaki bir 
cümleyi okuyacağım: «Kabul edilen yeni Anaya
sayı tanımak ve tanıtmak ve yürütmek meselesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci vazifesi
dir.» diye arz etmiştim. O halde, hep beraber 
hareket etmek, eteklerdeki taşları dökmek ve Ana
yasa dâvasını ve Anayasanın getirdiği rejim dâ
vasını, inanarak benimseyen kimseler olarak ha
rekete geçmek mecburiyetindeyiz. Anayasaya ve 
onun koyduğu millî iradeye hâkimiyeti esasları
na inanmak ve başka türlü bir Devlet idaresi ta
savvur etmemek, otuz milyon Türkün kader va
zifesidir. Millî vicdan da bu istikamette işlemek
tedir. Bunun mesul yürütücüsü de hiç şüphesiz 
Millet Meclisi, Senato, yani Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. Acaba başka devletler de böyle mi 
yaptılar? Yani rejim buhranından sağlam bir 
Anayasa meydana getirerek o Anayasa üzerine 
titremek suretiyle mi muvafak oldular? 

Arkadaşlar, şüphesiz demokratik idarede, yani 
her nevi diktaya karşı olan milletler bu yolda hu
zura kavuşmuşlar ve medeniyet yolunda ilerliye-
bilmişlerdir. Bunun en güzel örneği Birleşik 
Amerika Devletleridir. 

Atatürk Bulvarındaki Amerika Haberler 
Ajansının levhasında «Amerikan Hürriyetinin 
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Doğuşu» diye bir çerçeve vardır. O çerçeveyi ib
retle, dikkatle tetkik etmenizi rica ederim. 

I Hepiniz bilirsiniz, 1776 dan 1779 a kadar 
Amerika, Anayasasının teminat mücadelesini yap
mış ve Filâdelfiya'da toplanan Kurucu Mecliste 
bugünkü Amerikan Anayasasını meydana getir-
mistir. Fakat bu Anayasa, meydana geldiğinden 
itibaren her Amerikalının, hak ve vazifelerini, sa
lâhiyetlerini ve onun karşısındaki mesuliyetlerini 
tarif ettiği için artık bu memlekette bir kere daha 
rejim buhranı havası esmemiştir, estirilmemiştir. 
Size bu noktada 1945 senesinde Amerikalıların 
Türkiye'de neşrettikleri «Halk tarafından kuru
lan bir Hükümet» adlı kitabı okumanızı tavsiye 
edeceğim. (Okuduk, okuduk sesleri) Arkadaşlar, 
müsaade ederseniz fikirlerimi söyliyeyim, oku
yanlar okumuştur elbette, okumıyanlar da okur
lar, bu dâva halledilir. Ama, okumak başka şey, 
inanmak başka şeydir. Bu Anayasanın başlangı
cında, Amerikan halkı arasında daha iyi birlik 
kurmak ihtiyacı ortaya konmuştur. Bu birliğin 
sırrı, silâhı da Amerikan Anayasasıdır. Şu halde, 
gerek Anayasa Mahkemesinin kurulması dolayı
siyle, gerek bugün Anayasa üzerinde inançla el-
ele vermemiz zaruretinden bahsediyorsam Ibu, 
memlekette esen ve estirilen rejim buhranı ha
vasının kökünden tasfiyesine ilk ve en mühim ça-
residir. Buna inandığım için bu fikirlerimi hu
zurunuzda tekrar dahi olsa ifade etmeyi vazife 
biliyorum. 

Bu arada acaba demokrasi düzeni içerisinde 
Çabuk kalkınma olur mu diye bir endişenin mem
lekette zaman zaman estiğini görüyorum. 

Arkadaşlar, halk idaresinin yegâne çıkar 
yolu, milletin hâkimiyet yolu olduğunu, demok
rasi içerisinde süratle kalkınmanın da Türkiye 
için mecburi ve mümkün olduğunu bilmeliyiz. 

işte size eski Amerika Cumhurbaşkanı Yar
dımcısının Moskova'da Kuruçef ile yaptığı bir 
sohbeti, hatırlatmak isterim. Bu sohbet, siyasi 
litarüre geçmiş bir münazaradır. 

Amerikan Anayasasına inananlar Amerikan 
devletlerinde her vatandaşa refah saadet sağ
lama yolunu bulmuşlardır. 

Ben de inanıyorum ki, Anayasa rejimine 
dikkatle inananlar, Türkiye'de her vatandaşın 
sefaletten ve cehaletten kuratılması yolunu, 
Anayasanın yarattığı şahsiyet tipini meydana 
getirmek suretiyle mutlaka tahakkuk ettirecek
lerdir. Görüyorsunuz ki, bu da bir görüş ve 
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inanış meselesidir. Kaldı ki, Türk Milleti, bu I 
Anayasa dâvasında başka milletlerden örnek 
almak mevkiinde değildir. Muhterem arkadaş- ğ 

•I 
laram Büyük Atatürk'ün nutkunu bir defa da- ' 
da gözden geçirdim. Hangi çıkmaz hâdise ile 
karşılaştı ise daima «Millî Hâkimiyet»' dâvasın
dan bahsetmiştir, «'Millî irade» dâvasından 
bahsetmiştir. Müsaade ederseniz size birkaç 
nokta hatırlatacağım: 

Erzurum Kongresinden sonra bütün teşki
lâta ve Müdafaai Hukuk teşekküllerine yazdığı 
ilk umumi emrin birinci maddesinde «İstiklâli
mizi muhafaza uğrunda teşekkül ve taazzuv et
miş olan millî kuvvetler her türlü müdahale 
ve tecavüzden masundur. Devlet ve milletin 
mukadderatında Iradei Milliye hâkimdir. Or
du işbu îradei Milliyenin tabiî ve hadimidir» 
diye buyurmuşlardır. 

Aziz arkadaşlarım, o günün korkunç müş
külleri ile karşı kargıya bulunduğunuz ibir sı
rada, orta yerde, milletine inanan ve millî hâ
kimiyet rejimine inanan bir büyük adam var
dı. En müşkil şartlar içinde dn'hi yalnız millî 
hâ'kimi'yötten 'bahsediyordu. 

Bu konuda Amerika'ya kadar gitmeye lü
zum yok. Memleketimizin kendi tarihî var. 
Bu hepimize ibret teşkil edecek !bir levha halin
dedir. 

Yine Erzurum Kongresi mukadderatının 
neticesi olan bir tebliğde «Kuvvai Milliyeyi 
âmil ve îradei Milliyeyi hâkim kılmak esastır.» 
denilmektedir. O 'halde bizim başka milletler
den, bıaşka devletlerden örnek almaya ihtiya
cımız yoktur. Büyük Atatürk, her vesile ile yal
nız Millî Hâkimiyet ve istiklâl dâvasından ballı-
setmek'tedir. Vakitleri müsaidolanlarm, diğer 
tafsilâtı, bu levhayı, bu hâdiseleri, hattâ İstan
bul'da Meclisi Me'bu'sanın toplanmasındaki ge
cikmeden dolayı yazdığı protestoyu bir defa 
da'ha gözden geçirmelerini rica e'deceğim. 

Arkadaşlarım, rejim buhranı havasının ber
taraf edilmesi, Millet Meclisinin Anayasa reji
mine ve onun getirdiği ru'ha, başlangıcından 
son satırına kadar inançla hayatiyet verdiği 
andan itibaren, Devlet teşekküllerinde de Ana
yasaya, bütün ruhu ve lafzı ile riayet edilme
siyle gerçekleşir. O halde, müsaade ederseniz, 
adliye teşkilâtımız, icra kuvvetimiz, Devlet Baş
kanından itibaren uç karakolunda vazife gö- | 
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ren karakol erine kadar bu Anayasanın getir
diği rejim içersinde ve ondan aldıkları vazife 
ve salâhiyet çerçevelerinde vazife 'görmeleri 
mecburiyetini :hep beraber tes'bit etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Hükümet, gerek siyasi bünyesi ve gerekse 
moi'al bünyesi itibariyle, bugüne kadar Ana
yasa çerçevesi içinde vazife görmekte, kanaa
timce, gereği gibi muvaffak olamamıştır. Bu 
konuya, ayrıca bu kanunun müzakeresi haricin-

vde vereceğim bir önerge ile tekrar temas edece
ğim. 

Bugün ilk defa Kabine üyelerini, Başbaka
nın haricinde de olsa, topluca yanımızda görü
yoruz. Birçok zamanlarda, Hükümet politikası
nı soran milletvekillerine cevap veren kimse 
çıkmazdı. Maliye Bakanı, milletvekillerinin 
yaptık! an teklifler hakkında beyanda bulundu, 
Meclisin temayülü başka türlü cereyan etti. Fa
kat Hükümet namına, bu hususta şimdiye kadar 
Parlâmentoda Başvekil veya adına sarih bir 
açıklama yapılmadı. Hele iktisadi işlerimiz, 
diğer sosyal dâvalarımız hakkında, Hükümetin 
icraatı hakkında geniş izahat verildiğine şahi-
dolmadı'k. 

BAŞKAN — Efendim, bunun mevzuu ile 
ilgisi yok. Sayın Tahtakılıç, deminden beri 
muhit üzerinde dolaşıyorsunuz, lütfen merkeze 
geliniz. (Alkışlar) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, bakınız, sözlerimi tekrar ifade edeyim 
de konunun ne kadar içerisinde olduğumu bir 
kere daha takdir edin. Ben rejim buhranı ha
vası estiriliyor, diyorum. Bu esintiye son ver
mek mecburiyetindeyiz. Bu esintiye nasıl son 
rverilir? Bu kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de bunları konuşamazsak hiçbir zaman konuşa
mayız. Onun için lütfediniz de, eğer rejim 
buhranı havasının kökünden tasfiyesini istiyor
sanız, beni dinleyiniz. 

Vazife ve mesuliyet çerçevesi içerisinde bu
lunduğum zaman kendileriyle yakînen temas et
mek fırsat ve şerefini bulduğum her mesul şahsa, 
gerek orduda vazife almış gerek sivil hayatta va
zife almış her şahsa bütün bu fikirlerimi izah 
ettim. Bugün huzurunuzda bunu tekrar etmek
te fayda görüyorum. Dikkat buyurun arkadaş
lar, bir başka şey söyliyeceğim. 
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Meclis dışında, şöyle konuşmalar oluyor: 

«Bir memlekette, bir heyeti içtimaiyenin en kor
kunç anı, «vazifelilerin vazifelerini yapacakları 
yerde memleketin çıkmazda olduğundan şikâ
yetçi olmalarıdır.» O halde kime sorarsanız so
run, vazifemizi yapmıyoruz, memleketin işleri 
'yiye gitmiyor. Bunu tekrar tekrar söyliyeceğiz. 

Bir daha 22 Şubat veya bunun gibi tasav
vurlar, memlekette hatıra dahi gelmiyeeek şey
lerdir. 

Sayın Başkan lütfetsinler, tekrar ediyorum, 
konunun içinde olduğumu, takdir buyuracaklar
dır. O halde, demin uç karakolundan bahsettim 
arkadaşlar. Müsaade ederseniz Mehmetçiğe ait 
bir hâtıramı söyliyeyim. Kapıdaki erler, bizi se
çildiğimiz için selâmlarlar. Biz de seçildiğimiz 
için, 22 Şubat hâdiselerinin bir daha meydana 
gelmemesi için, selâm veren Mehmetçikten en 
büyük kumandanına kadar, memleketin rejim 
emniyeti havasının tam bir istikrara varmasını 
temin edelim ki, selâm vereninden selâm ala
nına kadar herkes, bu memlekette yeni bir dev
rin huzuru içinde yaşasın. Onun için, ben konu
nun içindeyim. 

Arkadaşlar, muhtelif merkezlerdeki rejimin 
emniyet havasını rencide eden bir şey de, 27 Ma
yıs ne olacak, sorusudur. 

Arkadaşlar, 27 Mayıs tnkilâbı Anayasamı-* 
zın tarif ettiği gibi, memleketi bir çıkmazdan] 
kurtarmak yolunda millî vicdanın hareketidir. 
O hareket vazifesini yapmış ve Anayasayı mey 
dana getirmiştir. Ayrıca seçimleri gerçekleştir
mek suretiyle tirihine bir şeref levhası kaydet
miştir. Bugün vazifelerini, Anayasaya göre 
teşekkül eden, seçilmiş Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ve kurulmuş Devlet müesseselerine 
terk etmiştir. O halde bu memlekette, 27 Mayı
sın Aanayasada ifadesini bulan ruhu karşısında 
bir harekete kimsenin cesareti olamıyacaktır. 
Kimse bu bu gibi hareketleri tasavvur edemiye-
cektir, tasavvur ettiği anda, karşısına Türk 
millî vicdanı çıkacaktır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; gene rejim buhranı havasının 
esmesi veya estirilmesinin diğer bir sebebi, 
acaba Türkiye'de bir gerilik hareketi olur mu 
düşüncesidir. Arkadaşlar meslekim askerlik 
değildir. Ben de karşınızda konuşurken tıpkı siz
ler gibi, nihayet askerî sıfatım bir yedek topçu 
üsteğmenidir. O halde, asker olarak, sivil olarak; 
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neci olarak olursa olsun bu memlekette içtimai 
realiteleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, bu memlekette, Hükümet tara
fından desteklenmedikçe irticai, gerici hareketle?' 
olamayacağı kanaatindeyim. Millî Eğitim Bakanı 
burada; kendisini şahsan selâmlarını; okul okul, 
öğretmen öğretmen.. Sefaletime çare, sağlığıma 
çare diye feryat eden 30 milyon vatandaşa Hü
kümet tarafından hizmet edildikçe gerici bir ha
reket olmıyacağı, irtica olamıyacağı inancındayım. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

KENAN ESENG-ÎN (Zonguldak) — Partiler 
yapıyor . 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) —Sayın 
Kenan Esengin arkadaşımız, partiler yapıyor, de
diler. Arkadaşlar, ben sizlere bir millî kongre ha
vası içinde hitabettiğimi söylemiştim. Partiler, 
dini istismar etmekte fayda göreceklerini zanne
diyorlarsa, bu mümkün değildir. Herkesin id
raki izanı vardır. Bu memlekette madem ki, in
kılâp prensipleri ayaktadır, o halde, irtica ola
maz. 27 Mayıs hareketi. Anayasamızın başlangı
cında mânasını almış, karakterini çizmiş ve vazi
felerini yapmıştır. Bize düşen vazife 27 Mayıs 
hareketinin mahkûm ettiği partizanlığa son vere
rek, Anayasa ve rejime taallûk eden meseleleri 
kongre halinde ele almaktır. 

İşte, işin sırrı buradadır arkadaşlarım. Demek 
ki, milletvekilleri olarak bize düşen ana vazife; 
- tekrar tekrar üzerine parmak basmak istiyorum -
bu noktada toplanmaktadır. 

Arkadaşlarım, her milletin kendine göre bir 
kaderi vardır. Türk Milletinin kader çizgisi iki 
noktada toplanmaktadır: Birincisi toprak bütün
lüğünü ve istiklâlini milletçe savunmadır. 

İkincisi de, Hâkimiyeti Millîye esasından baş
ka bir rejimin tasavvurunu hiçjbir vatandaş aklın
dan geçirmiyecek kadar Türkiye'de rejim havası
nı aydınlığa getirmektir. 

Tarih boyunca, ne zaman kendisine vazife düş
tüyse, o vazifeyi şerefle başarmış olan Türk ordu-
sundaki vazifelilerin de, bugün elbette dünya ile 
yapılan geniş temaslar neticesinde, memleket me
seleleri üzerinde, dünya meseleleri üzerinde, eko
nomik meseleler üzerinde ıgörüş ve düşünceleri 
vardır. Bu vatandaşların fikirlerine hürmet ede
ceklerine inanıyorum. Rejim dâvasında kendileri
nin de benimle beraber düşündüklerine eminim. 
Fakat, orta yerde şimdiye kadar izah ettiğim bir 
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(husus var. Bu memlekette teknid mahiyetinde 
de olsa fikirlerini ve düşüncelerini kaleme alıp 
yazmak her kesin hakkıdır, hattâ millî vazifesidir. 
Fakat kendisine düşen vazife, müdafaa vazifesi 
olduğu andan itibaren, kendisine düşen vazife 
her hangi bir orduda askerî bir hizmet olduğu an
dan itibaran, Ibu hizmetten istifa etmedikçe, fii
len politikaya karışmadan, ancak millî vicdandan 
gelecek seslerle beraber sesini duyurması kendisi 
için vatandaşlık borcudur. Her kesin, Anayasa 
çerçevesi içinde rejimin kökleşmesine, yerleşmesi
ne çalışması lâzımdır. Burada herkes için bir 
kapı açıktır. Her vatandaşın, Anayasanın verdiği 
haklara göre politika ile uğraşması da hakkıdır. 
Bu da, resmî Devlet görevini, emanetini bırakıp, 
siyasi vazifede fikirlerini, şahsiyetini ortaya koy
makla olur. (Bravo sesleri) 

Bu gerçekleri, bu kürsüden söylemek benim 
için vazifedir arkadaşlar. Onun için, mevzuu 
şöyle ifade ediyorum ve fikirlerimi hülâsa ediyo
rum : Madem ki, Türkiye için 2 kader çizgisi var
dır; birisi, toprak bütünlüğümüze ve istiklâlimi
ze karşı nereden gelirse gelsin her türlü tehlike
ye milletçe karşı koymak bizim için tarihî kader 
vazifesidir. Burada ordu ve millet hep beraber
dir. 

İkincisi; rejim dâvasında da aynı birliğe 
kavuşmak mecburiyetidir. Türk Anayasası ve 
bu Anayasada ifadesini bulan müesseselerin va
zifelerini gereği gibi görmesi ve herkesin bu 
Anayasaa riaetkâr olması noktasında, askerî ve 
sivili ile 30 milyon Türk hep beraber olmalıyız. 
Demokratik rejimlerde, hiçbir kimse, kanunun 
salâhiyet ve vazife vermediği bir 'hususta hiçbir 
teşebbüste bulunamaz. 

îşte fa en arkadaşlarım, şu anda Genelkur
may Başkanından Arpaçay kazası ve karakolun
da nöbet bekliyen 'erine kadar bütün ordu men
suplarını 'hürmetle selâmlıyorum. Fakat aynı za
manda da 30 milyonun kaderi için de, sıfat ve 
mesleki ne oursa osun, hepimizin kaderinin müş
terek oduğuna inanan bir insan sıfatiye diyo
rum ki, Meclis olarak Anayasayı her türlü par
tizanlık endişelerinin üstünde tutarak 'benimse
yelim, onun ruhunu bu memlekette hâkim kıla-* 
lım, her türlü dertlerimizi, meselelerimizi bu 
ideal istikamette çözmeye çalışalım. Bunun dı
şında, Anayasa haricinde hiçbir tasavvur ve dü
şüncenin hatıra getirilmemesinin şartlarını ha-
zırlıyalım. Ben bu düşünce ve tasavvurdayım, 
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bu mevzuu her yerde münazara etmeye hazırım. 
Şayet beni davet edecek insanlar bulunursa, 
onlarla da bu mevzuu münakaşa etmeye hazı
rım. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin kaderini böyle bir 
aydınlıkta gören bir insanım. Millî irade hâki
miyetine yeni Anayasanın bütün ruhiyle re 
prensipleriyle inanan ve benimsiyen bir insan 
sıfatiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selâm
larım, (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Efendim, kendilerini kürsüye 
çağıracağım sayın üyeler, lütfen, kanunun üze
rinde mi, lehinde mi, aleyhinde mi konuşacakla
rına işaret buyursunlar. 

NÎHAT DlLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, komisyon adına söz istiyorum; Komisyon 
Başkanı konuşduktan sonra, komisyon üyesi sı-
fatiyle konuşacağım efendim. («I\ırketmez» ses
leri) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü olarak kim 
konuşacaksa o konuşsun efendim. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Aynı zaman
da muhalefet şerhim var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, muhalefet şerhi yok. 
(«Raporda muhalefet şerhi yok» sesleri) 

Buyurun efendim. 
M. ALİ AYTAŞ (îzmir) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bâzı asker kişilerin 22-23 Şubat 
gecesi ika ettikleri büyük ve vahîm bir suçun 
affına mütedair olan bir kanunun müz/ıkersi 
sırasında bâzı mülâhazalarımı arz etmek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu kanunun, bu vesileden istifade ederek 
bütün kalb ve ruhumla desteklemekten zevk 
duyduğumu belirtmek isterim. 

Kin, nefret ve intikam duygularının uzun 
zamandan beri bu memleketi pençesine almış 
bulunduğunu görmemezlikten gelmekte bir fay
da olmadığı vakıasını hepimizin anlamış bulun
duğunu müşahede etmekle 'bahtiyarım. Bu vakı
anın üzerine bütün dikkat ve itinalarımızla ve 
iyi niyetlerimizle eğilmenin ve bu kin, nefret ve 
intikam duygularının neticesi olan bâzı davra
nışları birbiri ardına ortadan kaldırmak için 
lüzumlu tedbirleri almanın ve tatbik mevkiine 
kaymanın zamanı geldiğini ifade ederken hem 
Büyük Meclisin hem de sağduyu sahibi olduğu 
cümlenin malûmu bulunan büyük Türk Milleti
nin de fikirlerine tercüman olduğumu zannedi
yorum. 
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Büyük Meclisin en büyük çoğunluğunun da 

bu duygularla hareket ettiği geçenlerde Yüksek 
Mecliste bâzı eski Bakanlar hakkında cereyan 
eden müzakerelerde" tezahür etmiş bulunmak
tadır. 

O müzakereler, bâzı şahısları boş yere mü
dafaadan ziyade yeni bir zihniyetin af, müsama
ha, şefkat, merhamet ve iyi niyet duygularının 
Büyük Meclise hâkim bulunduğunu ve kin, nef
ret ve intikam duygularına bu memlekette ar
tık yer kalmamış bulunduğunu ispat etmiş bu
lunmaktadır. Bu davranışı son derecede tebcile 
lâyık bir hâdise olarak selâmlamak lâzımdır. 

Büyük Meelis, bu davranışı ile Türkiye'miz
de yeni bir haletiruhiyenin müsamaha ve iyi ni
yetle birlikte çalışan ve gelişen demokrasi fik
rinin muzaffer olduğunu muhtelif düşünce ve 
temayülde bulunan yerli ve yabancı herkese ilân 
etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, işte böylece Büyük 
Meclis bâzı Bakanları mahkemeye Vermemek 
için hangi asıl noktadan hareket etmiş ise bu
gün de yine o noktadan hareket ederek mem
lekette sulh ve sükûn ve kardeşliği tesis için 
lüzumlu gördüğü tedbirlerden birisini daha 
alacaktır. 

Bu münasebetle 23 Şubat günündeki asîl 
davranışiyle Türk Milletinin itimadını bir, defa 
daha kazanmış bulunan yurt bütünlüğümüzün 
şanlı bekçisi olan Silâhlı Kuvvetlerimize olan 
sevgilerimi huzurunuzda ifade etmekten iftihar 
duyduğumu arz etmek isterim. 

Muhterem ve sevgili arkadaşlarım, kendi 
gayretleriniz ve dostlarımızın yardımı ile sosyal 
ve ekonomik zorluklarımızın ortadan kaldırma
mız için af ve müsamahayı hareket noktası ka
bul ederek demokrasimizi kuvvetlendirmemizin 
zaruretini yüksek takdirlerinize arz «tmek is
terim. 

Bugün kabul edeceğimiz bu af kanunu bir1 

başlangıçtır ve hayırlı bir başlangıçtır. 
Türk Milleti en geniş bir tatbik sahası ile 

siyasi suçlara ve diğer suçlara teşmil edilecek 
büyük bir affın bir an önce yürürlüğe sokulma
sını heyecanla beklemektedir. Büyük Meclis 
milletin bu umumi heyecan ve isteğine hemen 
cevap vererek bu zamana kadar şanlı hizmetler 
ifa eden Meclisler esnasındaki değerli ve müm
taz mevkiini almakta gecikmiyecektir. 
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Bu Meclis af, müsamaha, kardeşlik ve batış; 

getiren büyük v« tarihî bir Meclis olacaktır. 
Bu şanlı Meclisin nâçiz bir üyesi olarak istir
hamımı1 arz eder, şanlı Meclisin şanlı üyeleri 
olan siz değerli mebusları hürmet ve muhabbet
le selâmlarım. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nihat Diler'in 
bir müracaati var. Kendileri komisyon azasıdır
lar, fakat komisyon söğeüsü değil. İkincisi; mu
halefet şerhim var diyor. Raporda böyle bir 
şerh yoktur. İmzada bulunamamış olmaları da 
muhalefeti istilzam etmez. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - ^ Buyurun. 
HÜDAt ORAL (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, komisyon âzası Nihat Diler arkada
şımız nâzı noktalarda tasarıya muhalif kalmış
lardır. Yalnız, muhalefet şerhi yazma imkânım 
bulamamışlardır. Bu bakımdan kendilerinin be
yanlarını teyidederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sırası gelince söz veririm. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Komisyon âza

sı olimak, bir şeyi (değiştirmez. Sırası gelince 
konuşması lâzımdır. («Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Tabiî efendim, sırası gelince 
konuşması lâzımıdır. Biz de bunu söylüyoruz 
zaten.. . 

Buyurun Mahmut Alicanoğltı. Lehte mi, 
aleyhte mi efendim? 

MAHMUT ALİCANO&LU (Sinop) — Lehte. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; §û  anda müzakere ve ko
nuşma mevzuumuiz olan «Asker pişiler tarafın
dan 22 - 23 Şuibat 1962 olay lan dölayısiyle ve
ya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek 
mahiyefbte işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturulması yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının tümü hakkındaki görüş ve kanaatimi', 
lehte olmak üzere, telhisan arz etmek istiyo
rum. 

Cümlenizin malûmudur M, lügavî mânada 
«rahmet» ve «gufran» ve «mağfiret» mânaları
na gelen ve Fransızca'sı «pardon» olan af keli
mesi, *tâ eski tarihlerden itibaren gerek hü
kümdarlar ve gerekse kıraliyet tarafından, dev
letler tarafından istimal edilmiş olup Parlâmen-
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tonun siyasfi haJkianndaö. ve salâhiyetleri cüm
lesinden olaıl bir keyfiyettir. Şimdi arz etmek; 
isterim ki, 'af Meclisin teşriî salâhiyetlerinden! 
olması itibariyle Devlet- tarafından menafil 
umumiye no"ktai nazarından bâzı suçların unut
turulmağı hususuna ımâtuf olan »bir bağışlama 
keyfiyetidir. Nevileri itibariyle ayrılan ve basa
rımızın mevzuunu teşkil eden umumi affı naza
rı itibara alırsak, Ibâzı fiillerin takibat ve tah
kikata tâbi tutulması ve tutulmuş olup da hük
me bağlanmış olan Ibu cezaların bütün hukuki 
neticeleriyle beraber ortadan kalkmasını ta
zammum eder. Görülüyor ki, Hükümet tarafın
dan getirilmiş olan bu tasan, 22 - 23 Şubat hâ
diselerine ve ıona takaddüm eden günlendeki 
olaylara ait olup, menafin umumiye no'ktai na
zarından tanzim edilerek Yüksek Huzurlarını
za arz edilmiş olduğu aşikârdır. 

Adalet Komisyonunda da münakaşası geçti
ği gilbi, bâzı arkadaşlar tasamda af konusuna 
mevzu olabilecek fiillerin ve aynı zamanda fa
illerin tâyin edilmeden af tasarısı tanzüm etmek 
suretiyle Meclise »getirmenin ve ıböyle bir kanun 
çıkarmanın hukuki bakımdan mümkün olup ol
madığını derpiş etmiş bulunabilirler. Bendeni
zin şahsan yaptığım etütlere göre, hemen ce
vap vereyim ki; bir ıaf tasarısının mevzuu iti
bariyle ve umumi affa taallûk ettiği takdirde af 
konusunu teşkil eden fiil ve faillerin mutlaka 
tahkikat ve takibat yapılmak suretiyle tâyinine 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. Zira umumi 
affı «tam umumi af» ve «nakıs umumi af» ola-
ralk ikiye taksim ettiğimiz takdirde tam umumi 
af, henüz 'bir fiilin takibat icrası mahkûmiyet
le neticelenmeden, cezai hükme bağlanmadan 
bu sırada çıkarılmış olan-ve 'bu fiil ve fail hak
kında taltbik edilen bir af demektir. Şu halde 
;%8ul edilen bu af keyfiyeti, gere^ âmme fava
sını ve gerekse cezai neticelerini tamamiyle or
tadan. kaldırmış demektir ve bütün takibatı da 
olduğu yerde durdurur. Binaenaleyh, af, her 
ne safhada olursa olsun takilbatı durdurduğu 
takdirde artık bu takibata devam etmeye huku
ki bakımdan lüzum kalmıyaoaği aşikârdır. Bu 
itibarla şimdi elimizde bulunan tasarı da Yük
sek huzurunuzda tasvip edildiği ve tâbi olduğu 
formaliteler ikmal edildikten sonra 'kesinleştiği 
taikdirde, evvelce yani 22 - 23 Şuibat hâdiseleri-
ne ait ve o ana takaddüm eden fiiller tamamen 
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suç vasfından çıkartılmış olduğu meydana çık
mış olacaktır. 

Diğer taraftan Ceza Kanunumuzun birinci 
madidesinıi ele alacak olurtsak, kanunun suç say^ 
madiği fiililerden dolayı ıceza verilemez ve ka
nunun. kabul ettiği cezalardan Ibaşka bir ceza 
ile cezalandırılıaımatz Idediğiüe göre, görülüyor 
ki, o tarihte 'kabul edilmiş olan, askerî şahıslar 
tarafından ika edilmiş teşebbüs hareketlerin suç 
vasfı kalmamış olacaktır ki, bu takdirde de 
tastrımızın tam ımânasiyle Ihudut ve şümulüne 
girmiş olacaktır. Bu iltibaria huzurlarınızla su
nulmuş olan bu tasarının hukuki bakımdan, 
kanuni mevzuat bakımından, formalite bakı
mından hiçbir noksanı olmadığı kanaat ve dü-
şüncesilndeyim. Binaenaleyh tasviplerinize arz 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. (Yok 
sesleri.) 

ıSayın îhsan Ataöv, üzerinde konuşacaklar. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Büyük Mec

lisin muhterem azaları; 
Kurulduğu günden beri çeşitli tesirler al

tında kalındığı ididasiyle çalışmalarında bâzı 
pürüzlü noktalar idida edilen ve Büyük Mec
lisin mesaisi tutanaklarda bulunduğu halde 
onu gölgelemek istiyen, düşünceler, aslında 
Meclisin çalışmaması, muvaffak olmaması de
ğil, rejimin ciddiyeti noktasında üzerinde du
rulmaya değer bir konudur. Bu bakımdan 
bir rejim meselesinin halli babında ortaya çık
mış bir .pürüzün, tevessül edilmiş bâzı fiilleri 
takibattan uzak tutma yönünden huzurunuza 
gelen kanun ve bu kanunun rejime sağlıya-
cağı hizmetler Sayın Ahmet Tahtakılıç tara^ 
fmdan etraflıca izah edildi. Bu kanunun ka
bulünü, büyük milletimizin atıfet ve şefka
tinin bir ifadesi olarak, onu temsil eden millî 
iradenin ta kendisi olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bir vecibesi sayarak, destekliyo
rum. Bu kanunun müzakeresi sırasında ko
misyonlarda Hükümet adına ifadede bulunan 
Muhterem Millî Savunma Bakanımızın ordu
muza huzur getireceği, ordumuzda disiplin 
temin edileceği için bu kanunun kabulünü is
temesini aynen gönlümün bir ifadesi olarak 
kabul ediyorum. Çünkü Hükümet ordu ca
miası içinde bir huzursuzluğun bulunduğunu 
ve bu huzursuzluğun 22 - 23 Şubat ve daha ev-
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veline giden olaylardan mütevellit olduğunu, 
bu kanunun huzuru sağlıyacağını komisyon ça
lışmalarında tescil etmiş bulunuyor. Biz de 
huzurun atıfet ve şefkatle bağrımıza basarak 
temin edileceği noktasında Hükümetle hemfi
kir bulunuyoruz. Ancak rejimimizin kurtarıl
ması, Parlâmentonun çalışmalarına gölge dü
şürür şekilde, müspet çalışmalarımızın yanlış 
olarak dışarıya aksinin önlenmesi, Sayın Tah-
takılıç arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bu 
kürsüde söz hürriyetinin ve konuşma hakkı
nın engellenmemesine ve bu çatının altında, 
Parlâmento âzalarının ciddiyet ve vakarla me
selelerin üzerine eğilmelerine ve bu hususu 
ikinci plâna atmıyarak meselelerden uzak kal
mamamıza bağlıdır. Burada küçük imiş gibi 
görünen bâzı hususlar, dışarıya büyük olarak 
aksedebilir. Bizim bu kusurlarımız veya ih
mallerimizin, Parlâmentonun çalışmamakta ol
ması şeklinde dışarıya aksetmesi de bu mâ
nayı verebilir. Bunları da önlemek rejimin kur
tarılması yönünden Parlâmento âzalarının 
üzerinde duracakları hususlardan biri olmalı
dır. Bunun yanında, Hükümeti murakabe et
mek, Hükümetle meseleleri enine ve boyuna 
deşmek, ve Hükümetin çalışmalarında müzahir 
olmak, onu ikaz etmek ve kontrol etmek yö
nünden muhterem Hükümetin de Parlâmento 
toplantılarında münhasıran burada bulunma
larını ve bu çatının altında ciddî çalışma esas
larını ve temsil etiğimiz büyük milletimizin, 
onun şeref ve haysiyetini taşıdığımız bu çatı 
altında, bu memleketin yaralarını saracağımızı 
düşünerek onu omuzlamak ve ciddî yürüt
mek mecburiyetindeyiz sevgili arkadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu kanun, 
buna omuz veren 22 - 23 Şubat hâdiseleri ve 
ondan evvelki olaylar üzerinde bir nebze eği
lirsek; Parlâmento mensuplarının içtimaları 
terk ederek koridorlarda cuntanın hangi saf
hada çalıştığı, nereden geleceği ve dikta re
jiminin nasıl kurulacağını konuşarak vakit ge
çirdiğimizi hatırlarız. Bunu bâzı kötü ni
yetlilerin muhtelif vesilelerle bâzı basın sa-
hifelerinde yer bulan tahrikleri Meclisi meş
gul etmek suretiyle Parlâmentonun çalışma
sını da kötü şekilde aksetirmeyi arzulamaları
nın bir ifadesi olarak kabul ediyorum. Sol ce
reyanın, bu memlekete diktanın meydana gel
mesi için elinde bulunan bütün kudretini kul-

30.4.1962 0 : 1 
landığını, bunu yapabilmek için de evvelâ bizi 
manen vurmak, ahlaken yıkmak, ondan sonra 
bizi dağıtarak üzerimize çöreklenmek gayesinde 
buulnduğunu her gün delilleriyle gözlerimizin 
önünde görmekteyiz, sevgili arkadaşlarım. 

Ben Tahtakılıç arkadaşımızın irtica mev
zuundaki fikirlerine ilâve olarak şunu söyliye-
yim ki, sol cereyanlara karşı, memleket içe
risinde bulunan kötü niyetlilere karşı, Parlâ
mentodaki bütün partilerin siyasi faktörlerini 
dışarda bırakarak rejimin bekası için birle
şerek bu memlekete komünizm bir daha yaşa-
yamıyacağmı, bütün gayretlerine rağmen de
mokratik rejimin devam edeceğini yalnız Türk 
efkârına değil, bütün cihan efkârına ifade ve 
kabul etirmek mecburiyetindeyiz, aziz arka
daşlarım. (Alkışlar.) 

Parlâmento çalışmalarında rejimin hassas 
bulunduğu anlarda Şanlı Türk Ordusunu vasıta 
yaparak, Kahraman Ordumuza omuzunda silâh 
huduta nöbet beklerken, bunu demokratik re
jimin düşmanı gibi göstermek ve onun için
den bir kısmını. kışkırtarak bunu büyütmek ve 
Türk milletiyle ordumuzu karşı karşıya getir
mek, sol cereyanının kullanmak istediği son 
silâhtır, muhterem arkadaşlarım. (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

Biz parlâmento olarak ordumuzu ve onların 
kumanda heyetinde bulunan çok muhterem subay 
arkadaşlarımızı ve onların emir vermekte ol
dukları mehmetçikleri ki, onlar da bizim ev
lâtlarımız olduklarına göre - demokratik reji
min bütün nimetleriyle birlikte payidar gör
mekte, buna inanmaktayız. Evlâtlarımızın, silâh 
arkadaşlarımızın, hudutlarımızda, bu milletin 
zayıf anını kollamakta bulunan sol düşman
larımızın kötü niyetle baktıkları esnada on
lara arkalarını millete de silâhlarını çevirebi
leceklerini katiyen tahmin etmiyorum. Bu 
büyük Parlâmentonun huzurunda, orduyu kötü 
niyetlerine kullanmak istiyenleri tel'in ve bu
nu reddediyorum, sevgili arkadaşlarım. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Şu anda çok mühim addettiğimiz bu kanu
nun müzakeresi esnasında, Hükümet Başkanı
nın da burada bulunmasını çok isterdim. 
Kendilerine Parlâmento Türk Milleti ve cihan 
Ihuzururida h'itabediyorum: tsmet Paşa, Türk 
tarihinde daima birinci plânda bulunmuş bir 
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insandır, iktidarında da, muhalefetinde de, ko
alisyonunda da birinci plânda bulunmuş olan 
T. C. Koalisyon Hükümetinin Başkanına ses
leniyorum. Şon zamanlarda basma intikal eden 
beyanlarında yahut kendisiyle konuşanlara bu 
memlekette rejim buhranının bulunduğunu 
iddia edenlere, demokratik rejime karşı bir dik
tanın harekette bulunduğunu söyliyenlere kar
şı îsmet Paşa konuşmalarında istihfamlı cümle-. 
:1er kullanmaktadır. 22 - 23 Şubat olaylarından 
önce kapalı rejimin karşısında bulunduğunu sa
rili bir şekilde ifade eden ve bu konuşması yal
nız memleket çapında değil, dünya efkârı hu
zurunda da müspet karşılanan îsmet Paşayı 
22 - 23 Şubat ol avlarından sonra biraz sükûta, 
biraz da istihfamlı konuşmaya sevk eden kuv
vet nedir? îsmet Paşayı 22 - 23 Şubat akşamı 
Türk radyolarında eski bir ordu kumandanı 
olarak, Türk Milletine hitabettiği şekilde bir 
defa daha konuşmaya davet ediyorum. 

Bu konuşmayı arzulamamın sebebi şudur: 
Bâzı mecmualarda okuduğumuza göre, Büyük 
Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur, 
sözünü Anavasaya aykırı bir söz olarak tavsif 
eden bir basın camiası vardır. Büyük Millet 
Meclisinin üstünde bir kuvvetin bulunup bu
lunmadığını îsmet Paşa Türk Milletine ve Par
lâmentoya açıkça ifade etmek mecburiyetinde
dir. (Soldan alkışlar) 

îsmet Paşa, Türk Milletine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoksa, ni
çin istifamlı konuştu? (Gürültüler) Niçin açık
ça konuşmadı? Bunu beyan etmek mecburiye
tindedir. (Orta sıralardan, «Hangi istifamlı ko
nuşma, ne istifamı?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bırakalım da konuşsun, efen
dim. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Niçin heye-
canlanıyorsunuz, sevgili arkadaşlarım? Niçin 
bu kürsüde söz hürriyetine hürmet etmezseniz, 
sevgili arkadaşlarım? Ben burada yanlış konu
şabilirim, bu, şahsi fikrimdir. Niçin müdahale 
ediyorsunuz? (Gürültüler) Yalnız sizin istedi
ğiniz ve sizin arzunuza uygun şekilde konuş
mak mecburiyetinde değilim. Beni dinlemeye 
mecbursunuz, beni dinliyeceksiniz! 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam ediniz. 
ARÎF ERTUNGA (îzmir) — îstifham diyor

sunuz, fakat misal göstermiyorsunuz. 
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ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — ı;ok güzel 

söylediniz. îsmet Paşadan soruyoruz; bu mem
lekette siyasi huzursuzluk var mıdır, deriz, 
«Ben sihirbaz değilim» der. (Ortalardan, «öy
le şey yok» sesleri) 

îsmet Paşadan sorar, «Bu memlekette cun
ta devam ediyor mu?» dersiniz. Açık konuş
maz. (Orta sıralardan, «O sizin görüşünüz», 
sesleri) Evet ben de bunu söylemek istiyorum. 
Ben böyle görüyorum. Siz de beni dinlemek 
mecburiyetindesiniz ve beni dinliyeceksiniz. 
T. B. M. M. huzurunda, Türkiye seçmeninin % 
72 sinin reyine dayanan bir koalisyon hükü
metinin ba§ı olarak ve % 28 muhalefetin de re
jim dâvasında harfiyen desteklediği bir parlâ
mentonun mensubu olarak, îsmet Paşanın bu 
Parlâmentonun üstünde bir kuvvete muhatab-
olup olmadığının Büyük Meclis huzurunda, ci
han efkârı huzurunda açıkça ifade etmelerini 
ve Türk Milleti ve Parlâmentosunun her şeye 
hâkim bulunduğunu söylemesini istirham edi
yorum. (Bravo sesleri, alkışlar) (Orta sıralar
dan -gürültüler) 

Ancak muhterem arkadaşlarım, bu memle
kette her şeyden evvel kuvvete değil, ahlâka 
dayanan bir rejim kurmak mecburiyetindeyiz. 
(Alkışlar) Bakın ne kadar güzel, hoşunuza gi
den lâfları nasıl alkışlıyorsunuz, işte bu ahlâ
ka dayanan rejimin yolları dikenlidir. Bunları 
konuştuğumuz zaman sizin ayaklarınıza batı
yor. Ancak arkadaşlar, işte bu dikenlere basa 
basa yürüdükten sonradır ki, neticeye varaca
ğız! 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmento, Hü
kümetimizin getirmiş olduğu ve iktisadi huzu
rumuzun, içtimai huzurumuzun, siyasi huzuru
muzun, askerî huzurumuzun bağlı bulunduğu 
bu atıfet ve şefkat müessesesini kabul ettikten 
sonra asıl huzurun geleceğine kaani bulunarak 
Büyük Meclisi muhabbetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. Aleyhte 
mi lehte mi konuşacaksınız? 

ARÎF ERTUNGA (îzmir) — Lehinde konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ARÎF ERTUNGA (Devamla) — Sayın Baş

kan, Millet Meclisinin sayın üyeleri, bu tarihî 
oturumda Türk cemiyetinin biraz daha huzura-
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kavuşması, demokrasi rejiminin daha çok kök- I 
leşmesi ve meşru bir ihtilâlin tabiî olan sıkıntı- I 
larından Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de rahat- I 
ça sıyrılması için Hükümetçe getirilen önemli I 
bir kanun tasarısını görüşmekteyiz. I 

Tasarının hukuki ve teknik cephesi üzerin- I 
de vaktinizi almamak için pek fazla durmadan I 
yalnız şunu ifade etmek isterim ki; I 

Bu kanun tasarısı Anayasanın 64 ncü mad- I 
desi gereğince huzurunuza gelen bir umumi I 
aftır. Mezkûr madde genel ve özel affın T. B. I 
M. M. yetkileri içinde olduğunu sarahaten ifa- I 
de etmektedir. Umumi afta kanunen suç sayı- I 
lan fiiller ortadan kaldırılır, hususi afta oldu- I 
ğu gibi şahsın işlediği suçtan dolayı cezanın I 
kalkması değil bizzat fiilin, suçun unutulmak I 
istenmesi mevzuubahıstir. O itibarla suçun, fii- I 
lin tafsil edilmesi tarzında evvelce ortaya atılan I 
fikirler tamamen yersiz ve manasızdır. Kanu- I 
nun şevkinden Hükümetin açıkça takibat yap- I 
mak istemediği anlaşılmaktadır. Yine Hükü- I 
met, memleketin yüksek menfaatine uygun bul- I 
duğu, bu hususu temin için böyle bir gerekçe I 
ile bu şekilde bir af tasarısı huzurunuza getir- I 
mistir. Suçun tafsili ve tadadı evvelemirde ka- I 
nun tasarısının gerekçesine ve esprisine aykırı I 
düşecektir. Burada düşüneceğimiz en önemli I 
nokta bütün milletçe bilinen, 22 - 23 Şubat ge- I 
eesini hazırlayan hâdiselerin suçluluk vasıf ve I 
mahiyeti ne olursa olsun memleket menfaati, I 
demokrasinin yerleşip, ordunun rahata kavuşa- I 
rak sadece îç Hizmet Kanununun kendisine ver- I 
diği vazifeleri yerine getirmek istemesi yönün- I 
den mütalâa edilmelidir. Yok suçlar tafsil edil- I 
melidir, yok bu bir tedbir kanunu veya bir mü- I 
tarekedir, tarzında komisyonda yapılan ve bu I 
gibi polimiğe kaçan yollara sapmak doğru de- I 
ğildir. Bunlar ancak muzir cereyanların tah- I 
rik edebileceği ve memleketimize zarar veren I 
sapık ve sakat düşüncelerdir. I 

Arkadaşlar, bu tasarının esprisi nedir? Bir I 
nebze bunun üzerinde durmak isterim. Türk I 
Silâhlı Kuvvetleri, Anayasa ve hukuk dışı tu- I 
tum ve davranışları ile meşruluğunu kaybetmiş I 
bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak I 
Türk Milleti adma 27 Mayıs Devrimini yapmış- I 
tır. 

Bu İhtilâl, Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından I 
âdeta müsebbiplerince davet edilerek, hattâ mec- I 
bur edilerek başka hiçbir çare kalmadığı için en I 
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sonunda ve tam zamanında yapılmış, Devletin 
bütün teşriî ve icrai yetkileri kendi eline geçiril
miştir* Bir-millet hayatında hiç de uzun sayılmı-
yacak bir devre içinde, Silâhlı Kuvvetlerimiz, ver
diği şeref sözünü yerine getirmiş, yşni Anayasa 
ve Seçim Kanunu yaparak, dürüst seçimlerle Mec
lisimizin kurulmasına ve demokratik nizamın te
essüsüne hizmet etmiştir. 

Yalnız bunun yanında açıkça itiraf etmeli ki, 
Devlet idaresinin bütün yetkilerini elinde top-
lıyan Silâhlı Kuvvetlerimizin 15 Ekimden bu ya
na, taşan mecrasından, tıpkı koca bir nehir gibi 
tekrar oturmuş haliyle yatağına girmesi, kışlası
na çekilmesi kolay olmıyacaktı. 

Bilinen türlü sebepler yanında, bizatihi İhti
lâl rejiminin kendi bünyesi dahi (buna müsait de
ğildir. Tarihin hiçbir devrinde bile verilemiyen, 
asil ve şerefli bir olgunluğun, ihtilâlden demok
rasiye geçişin Türk Ordusu parlak bir misalini 
veriyordu. Elbette bunun tabiî olan sancılarına 
dayanmak kolay değildi. Aslına bakılırsa Meclis 
olarak da bizler ordunun bu gayretine pek yar
dımcı olamadık. 

Aramızdan zaman zaman ve yerli yersiz güç
lükler çıkarıldı, hasis politik menfaat ve mânâsız 
çıkışlarla 27 Mayısın tabiat ve felsefesine gölge 
düşürülmek istendi. Bence Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde görülen bu hareket ve kıpırdanmaların ıbu 
geçiş devrinde, bu açıdan tabiî sayılması lâzımdı. 
Bugünkü şartlar içinde bunlar olacaktı. Çözül
mekte olan ihtilâl idaresinin tabiî sancıları ve sı
kıntıları idi bunlar. 

Asıl mesele, memleketin evvelce bu yola sokul
maması, ihtilâlin davet edilmemesi idi. Şimdi bu 
hal karşısında meydana gelen ve 22/23 Şubat ge
cesi bütün çıplaklığı ile ortaya çıkan hâdiselerden 
bir tek masum vatandaş kanı dahi dökülmeden 
sıyrılmış olmamız, Devlet idaresindeki üstün vas
fın müstesna bir örneğidir. Türk Milletinin de
mokrasi aşkı, topyekûn Devlet kuvvetlerinin ba
sireti ve "vatanseverliği sayesinde* hakikaten, ta
sarı gerekçesinde dendiği gilbi, «Rejim ve memle
ket için vahim sonuçlar doğurması mümkün olan 
bu olaylar» ancak Önlenebilmiştir. 

Şimdi istiyoruz ki, 22/23 Şubat hâdiseleri ile 
bu mevzua kalın bir çizgi, bir hudut çekilsin. O 
getfeye kadar olan bu kabil hareketler, suçlar or
tadan kalksın. Memleketin büyük menfaatleri, 
rejimin sağlam, bir zemin üzerine oturtulması ve 
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Silâhlı Kuvvetlerimizin de, tabiî olarak içine gir
diği bu rahatsızlıklardan sıyrılması mümkün ol
sun. Buna hem Ordunun hem de memleketin şid
detle ihtiyacı vardır. 

Tasarı hukuk anlayışına ve memleket menfa
atlerine uygundur; hürriyetler rejiminin yaşama
sına, Silâhlı Kuvvetlerimizin asli vazifesi başına 
dönmesine, 22/23 Şulbat gecesine kadar olanların 
unutulmasına fakat bundan sonra da her hareket
te kanunun hâkim kılınmasına hizmet edecek, ce
miyetimize her yönü ile huzur getirecektir. 

Yüksek Meclisinizçe kabulünü istirham eder, 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın irfan Baran. Lehte mi 
aleyhte mi? 

İRFAN BARAN (Konya) — Aleyhte efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar, 
22/23 Şu'bat olaylarının söylenen ve akla 

gelen üç sebebi vardır. Bunlardan biri; 27 Ma
yısa karşı beliren hareketler sebebiyle 27 Ma
yısı koruma iddiasıdır. Açık bir gerçektir ki, 
Parlâmentomuzun teşekkül tarzından, bâzı si
yasi çevreler basınımızın bir kısmı ve 27 Ma
yıs ihtilâlcileri müştekidirler. Ancak, unutul
mamalıdır ki, şikâyet edilen bu durum, ihtilâl
cilerin ve bir kısım politikacıların kendi tutum
larının sonucudur.YBizzat yarattıkları eserlerin
den dolayı, evdeki hesapları çarşıya uymadı, di
ye davacı kesilmiye hakları yoktur. Modelleri, 
diledikleri biçimi almıyorsa, seqen kendileridir. 
Tarihçi Michelet'in Fransız ihtilâli için söyle
diği şu sözler bizim, ihtilâlimizin davranışları
na da tıpatıp uygundur: (Ah ihtilâl, ilk günün
de o kadar inançlı idin ki, dünyayı sevgiye ve 
barışa davet etmiştin. Ey düşmanlarım diyor
dun, artık düşman kalmadı... Onun, şerefli ha
tası, dokunaklı, yüce zâ'fı şu oldu: Doğrusunu 
söyliyelitn, ihtilâl her şeyi sevmekle işe başla-
di..) 

27 Mayıs ihtilâlini yapan cemiyetimizin zin
de kuvvetleri de bu şerefli hatalarının ve yü
ce zaaflarının sonuçlarından müştekidirler. Fa
kat bu şikâyet yersizdir. 27 Mayıs'm getirdiği 
Anayasa ve hürriyet nizamını korumak herkes
ten evvel hu meclislerin görevidir. Meclisleri
mizde, bu görevi omuzlamış, 27 Mayısın uyanık 
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bekçileriyle doludur. 22 - 23 Şu'bat olaylarının 
27 Mayısı korumak endişesinden doğduğu bu
nun içindir ki kabul edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, 22 - 23 Şubat olayla
rının, içtimai ve iktisadi meseleleri halle ehil 
görülmiyen Parlâmentodan ümit kesilmesinden 
doğduğu da söylenmiştir. Meclislerin ve millet
vekillerinin hiçbir iş görmedikleri, devamsız ol
dukları, hep menfaat peşinde koştukları; bu 
gidişin devam edemiyeceğine çok söylenmiştir. 
Harekete ismi karışanlardan bir albay «hize 
'haksızlık edildi, yanlış anlaşıldık, maksadımız 
memleketi Atatürk ilkelerine göre, Mustafa Ke
mallerle idare etmektir.» diyor. Eğer yeni Mus
tafa Kemaller yetişmiş ise, bu, bütün bir mil
leti bahtiyar edecektir. Devlet yönetiminde 
görev alma yolları, demokraside herkese açık
tır. Yeni Musltafa Kemaller de, meziyet ve li
yakatlerini, bu millete gösterehilirlerse, kendi
leri demokrasi yoluyla baş tacı edileceklerdir, 
haş tacı edeceğiz. Ama unutulmamalıdır ki, 
Mustafa Kemal halk ve onun Meclisi tarafın
dan başa geçirilmiş bir önderdir, zorla, halka 
rağmen baş olanlardan değildir. Hakkındaki 
sevgi, takdir ve hayranlıkda kaynağını bu ha
kikatten almaktadır. 

(Bu Meclisin milletvekillerinin çalışmaları 
hakkında da insafı aşan, mübalâğalı ithamlar 
yapılmaktadır. Meclisimizin, milletvekili arka
daşlarımızın hiç kusursuz oldukları söylene
mez. Kusurlarımız vardır ve olacaktır. Türki
ye'de, bu kusurların söylenebilmesi, tashih 
edilehilmesi için demokratik rejim kahul edil
miştir. Halk, seçim mekanizmasi'yle kusurları, 
eksikleri cezalandıracak; bu mahzurları azal
tacaktır. Ve nihayet gülü sevenler, biraz da di
kenine katlanacaklardır. Oysaki, 22 Şubat ha-
rakâtmın getireceği diktada kusurları düzelt
mek şöyle dursun, onları söylemek serbestisi 
bile olmıyacaktı. İşte bunun içindir ki, 22 Şu-
hata saik diye gösterilen bu hususları da kabul 
edemiyoruz. Bunlar ancak, iktidar saltanatının 
cazibesine kapılanlar tarafından başkalarını 
tahrik ve temin için kullanılmış oyunlardır. 27 
Mayıs ihtilâli, halktan doğmuş, bunun için 
muvaffak olmuştur. Milletimiz bugün yeni bir 
ihtilâl istememektedir, hattâ bundan, dehşet 
duyarcasma ürkmektedir. Halka rağmen idare
ye el koymak istiyenler, ilk anda bunu başar
salar dahi çok geçmeden, Sayın (Başvekilin de 

— 60 — ¥ 



M. Meclisi B : 82 
söyledikleri gibi, feci şekilde yıkılacaklardır. 
Görülüyor ki, 22 Şubat olayları için hiçbir ftıak-
lı ve meşru sebep yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut mevzuatın 
tatbiki suretiyle, ihtilâlci ve intikamcı tahrik
ler durdurulmadığı, Hükümet tarafından olay
lara seyirci kalındığı içindir ki, 22 - 23 Şubat 
ihtilâl teşebbüsü meydana gelmiştir. Son olay
dan evvel, teşebbüs halinde kalan hareketlere 
karşı Hükümetin ne gibi tedbirler aldığı meç-
hulümüzdür. 22 Şubattan evvel Genelkurmayda 
yapıldığı söylenen ihtilâl konferansı veya top
lantısına karşı Hükümetin ne yaptığı da meç 
hulümüzdür. Tahrikçi yapılar ve beyanlar, bu
günlerde olduğu gibi o günlerde de almış yü
rümüştü. Meselâ bir profesör büyük puntolar
la ilân ediyor ve diyordu ki: «Bu memlekette, 
okur - yazar nisbeti düşük olduğu müddetçe 
kendi temsilcilerinin halkı aldatmalarına karşı, 
halkın yegâne teminatı ordudur.» Genç nesil
leri yetiştirmekle görevli bu ilim adamına gö
re : Eğer sizler seçmenlerinizi aldaltırsanız, ordu 
müdahalede haklı olurmuş ve bu, halkın yegâ
ne teminatıymış. 

Demokraside halk, aldatıldığına kendisi ka
rar verir. Aldatanlardan vekâletini geri alır. 
(Sağdan bravo sesleri) Ordu vesayeti altında 
demokrasi" düşünen ve bu rejimi tavsiye eden 
sayın profesör sizlerin ne zaman halkı aldatmış 
sayılacağınızı söylemiyor. Kıstasını d<a kendisi
ne saklıyor, bu çeşit tahrikler karşısında savcı
ların, kanunların ne düşündüklerini, ne yaptık
larını hiç kimse söylemiyor, bilmiyor.. Adalet 
Bakanımız, ne yaptıklarını haber verselerdi ra
hatlamış olurduk. Hiçbir takibe uğramıyan, 
Devletin Hükümetin kanunların gözleri önün
de yapılan tahriklerle spor dernekleri' kurar 
gibi Türkiye'de, ihtilâl cemiyetleri rahatça 
kurulmuştur. Açıkça ihtilâlci olmak meşru sa
yılmıştır. Böyle bir havanın getirdiği 22 - 23 
Şubat olayları, ordumuzun ve kumandanlarının 
vatanperverliği, sağ duyuları, görev ve sorum
luluk duyguları, Hükümetin azimli tutumu sa
yesinde önlenmiştir. Fakat Hükümet, bu azim
li tutumu, sadece olayların ortasında göstere
bilmiştir. 

Aiiz arkadaşlar , Hükümet, olayların mahi
yeti," vüs'atı, şümulü hakkında Meclise yeterli 
ve açık bilgi de vermemeştir. İhtilâlciler gün
düzden Harbiye önünde mevzilenerek neden 
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harekete geçmemişlerdir? Niçin teslim olunca
ya kadar saatlerce öylece kalmışlardır? Bu ha
liyle (hareket, silâhlı bir nümayiş midir? Yoksa 
basında yazıldığı gibi bir hiyanet, Başvekile at
fedildiği üzere, bir çete, bir eşkiya hareketi mi
dir? Olaya karışanlarla, bunların hareket plân
ları ve nihayi maksatları hep tesbit edilmiş, 
tedbirleri alınmış mıdır? Hareketle iş birliği 
yapan siviller var mıd;r? Bugün de devam eden, 
demokrasi ve MecUs aleyhtarı tahrikler, Hükü
metçe takibedilecek midir? 

Bütün bunlar, meçhulümüzdür. Vakıa, Hü
kümet Başkanı parti liderleriyle temas halinde
dir. Bu temaslann faydaları olacağı aşikârdır. 
Ancak, liderlerin şahsiyetleri ve kıymetleri ne 
kadar büyük olursa olsun; T. B. M. M. mânevi 
şahsiyeti nazara alınarak bu bilgilerin sık sık 
Yüksek Meclise resmen bildirilmesi gerekirdi. Ka
palı diplomasi usullerinin iç politikada faydalı 
sonuçlar doğurması beklenmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sözün burasında, Başba
kandan bir de şikâyetimiz var. Sayın înönü, olay 
gecesi, ihtilâlcilere, kan dökülmediği takdirde, 
kendilerini affedeceğini söylüyorlar. Kan dökül
memiş olması, bu olayların yegâne teselli nokta
sıdır. Ancak Sayın Başbakanın, af yetkisine biz
zat sahibolmadıklarını hatırlamaları gerekirdi. 
(Orta sıralardan «O gün sen neredeydin?» ses
leri.) Sözlerini, bu gerçeğe göre, tashih etmeleri 
beklenirken (Söz verdim, sözümü yerine getirece
ğim.) Şeklindeki beyanlariyle, emrivaki! devam 
ettirmeleri, hüzün ve elem vericidir. Gönülleri
miz, ismet Paşanın titizliğinden, daha başka tür
lü davranışlar beklemişti. (Orta sıralardan, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale et
meyin. Bu bir münazara değil! 

İBFAN BABAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
22/23 Şubat olaylarına karışanlar hakkında ko
vuşturma yapılmamasmdan maksat nedir? Bunda 
fayda var mıdır? Malûmunuz, cezadan maksat, 
mağduru teskin ve teselli suretiyle adaleti sağla
mak, bir de suçların tevalisini önlemek için ib
ret misali vermektir. Cemiyet için ibret faktörü 
başta gelen unsurdur. Ancak milletin (büyük 
sevinçli günlerinde, beşerî hatalar, ilâhî duygular
la affedilmektedir. Oysa ki huzurunuza getirilen ' 
olayda, affı gerektiren maddi ve manevi unsur
ların, hukuki sebeplerin ve geleneksel faktörleri^ 
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hiçbiri yoktur. Gerekçede cemiyetin yüksek men
faatlerinin bu tasarıyı gerektirdiği yazılıdır. Fa
kat bu yüksek menfaatlerin ne olduğu, mahiyet 
ve şümulü açıklanmamıştır. Kan dökülmemiş ol
masını kâfi sebep sayıyorlarsa, bunun tatmin edin
ci bir gerekçe olamıyacağı aşikârdır. Nitekim 
Sayın' Başbakanın olay gecesi (Kan dökülecekse 
dökülsün, Devletin şerefi korunsun.) dediği söy
lenmiş, yazılmıştır. Bizler, milletin kayıtsız şart
sız egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet 
ilkelerine ıbağlı kalacağımıza andiçmiştik. Şimdi, 
milletin kayıtsız şartsız egemenliğine ve demokra
tik Cumhuriyet ilkelerini tanımıyan bir hareketin 
faillerini af yetkisini vicdanlarımızda bulabile
cek miyiz?! 

Buı aftan, bir fayda doğacak mıdır? Bunu da 
zannetmiyorum... İşte manzara gözleriniz önün
dedir. Demokratik ve parlmanter rejime ve 
onun temsilcilerine karşı girişilen maksatlı hü
cumlar ve tecavüzler olanca şiddetiyle devam et
tirilmektedir. Bizim Hükümetimiz ise, bunları 
karşılamak hususunda yeter bir çaba ve gayret 
göstermemektedir. Bu şikâyet kervanına, Sayın 
Reisicumhur da «Meclis, ciddî bir mesele ele al
madı. Ya akıl yoluna girilecek veya başka çare
ler aranacak.» diyerek katılıyorlar. Her işin ele 
alınması, en kolay olan ihtilâl vasatı ve şartları 
içinde, Hükümet, Devlet Reisi ve kanun yapıcıy
ken bu ciddî işleri niçin ele alıp halletmedikleri
ni sormak da bizlerin hakkımız değil midir? 

' Muhterem arkadaşlar, 
Bu aftan beklenen faydalar doğmıyacak-

tır. Çünkü, Türkiye'de güdümlü bir demokra
sinin hasretini çeken ve bunun fikriyatını 
yapanlar henüz tasavvurlarından vazgeçmemiş
lerdir. Kimse yumruklarını göğsümüze, silâ
hını burnumuza dayamıyor. Ama bâzı kanal
lardan geçirilen ve aramızda estirilen basınçlı 
havalarla, bir güdümlü demokrasi yaratma 
gayretleri aralıksız devam ediyor? Bir ihtilâl 
daha olursa, yüz binlerin öleceğinden bahsedi
liyor. Ve ilâve ediliyor, «Bu ölenler,, elbette ti-
cani yobazlarından olmıyacak. Aklı erenler 
ölecek» deniliyor. Bunları rahatça söyliyebi-
lenler dökülecek kanların hesabının bir gün 
sorulabileceğini' hiç düşünmüyorlar. Elbetteki 
Türk milleti, kardeş kanı dökülmesine müsaa
de etmez, müsaade etmiyecektir. 
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Arkadaşlar, 
Benim gönlüm, demokrasinin bu kadar tah

kire ve zillete katlanmasına asla razı değildir. 
Demokrasi, kendisini tahkir edenlerin haklı 
olduklarını itiraf edecek kadar perişanlık ve 
yoksulluk içinde değildir. 

S. Petöfi, demiş ki : (Bizde, henüz şafak 
sökmemiştir. Halbuki başka yerlerde güneş, 
o kadar parlıyor ki..) Bizde biliyoruz, vergi ka
çakçılarının, vurguncuların, ahlâksız ve fa
ziletsizlerin, ehliyetsizlerin itibar gördüğü, 
yer bulduğu; emeksiz, hizmetsiz, karşılıksız ka
zanç ve gelirlerin normal sayıldığı bir cemi
yette; varından fazla vergi verenlerin açların, 
işsizlerin, yoksulların, mânevi öksüzlüğe terk 
edilmişlerin ıstıraplarını bizler de biliyor, ezi
liyor, kahrolunuyoruz. Uzun asırların doğıır-

- duğu bu sonuçlara seyirci kalmayı elbeteki dü
şünmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gönlünüz şefkat, sevgi ve merhametten yok

sun olduğu için değil; Türk Devletinin ve mil
letinin içerde ve dışarda meşru nizamını yık-
mıya, millet iradesini hiçe saymıya, demok
rasiyi yok etmiye kalkışanlara karşı aczini 
tescilden başka bir mâna taşımadığı içindir ki, 
bu affa şahsan evet diyemiyoruz. Bu tasarı, ay
nı zamanda, kovuşturma vazifesini bugüne 
kadar yapmıyan bir Hükümetin de affını te
min etmektedir. 

Bütün, kötüleme, tezyif, çelme ve yerme 
gayretlerine; kendisini yok etmek istiyen ha
yırsız evlâtlarına, bunları haklı gören diğer 
vefasız evlâtlarına rağmen; her şeye, her şe
ye rağmen Türk demokrasisi yaşıyacak, mutlu 
şafaklara varacaktır. (Sağdan ve soldan alkış
lar.) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar altı arkadaşı
mız konuşmuş bulunuyor! Bunların ikisi üze
rinde, dördü lehindedir. 

Şimdi İçtüzüğün 103 ncü maddesine göre 
lehte ve aleyhte olanlar nisabı sağladı. En az 
aleyhte bir kişinin daha konuşması lâzımdır. 
İsmini yazdıranlardan aleyhte konuşacak arka
daşımız varsa söz vereceğim. 

(BAŞKAN — Buyurun Memduh Erdemir, 
usul hakkında. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, bu kamı-
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nun ivedilik ve öncelikle görüşülmesine dair 
takrir kabul edildiği sırada, Sayın Başkanı
mız söz sıralarının tesbiti hususunda «bütün ar
kadaşlarımız konuşacaklar» dedi ve bu arada 
bir karışıklığa meydan verildi. Bâzı arkadaşlar 
önceden söz istedikleri halde, burada sıraya 
konulurken yanlışlıkla geriye düşmüşlerdir. 

Aynı zamanda son derece mühim ve memle
ketimize huzur getireceğine inandığım önemli 
bir kanunu müzakere etmekteyiz. Söz almış 
bulunan arkadaşlarımıza buradaki kayıt sıra
sına göre söz verilmesini Riyasetten istirham 
ederim.Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Sizinki, kifayeti müzakere 
aleyhinde konuşma oldu. Bunu daha reye koy
madım. 

Şimdi arkadaşlar; ben, Divan kâtipleri ta
rafından tesbit edilmiş olan listedeki isim
leri okuyacağım. Aleyhte konuşacaklar varsa 
işaret buyursunlar. 

Burhan Bozdoğan, aleyhte ise buyursun. 
(«Lehte» sesleri) 

Reşat özarda, («lehte» sesleri) 

Rthem Kılıçoğlu, (aleyhte) 

BAŞKAN — Buyurun. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, 22 Şubat hâdiselerini 
yapanlar hakkında takibat yapılmaması hak
kındaki kanun tasarısının görüşülmesi sıra
sında aleyhte konuşmanın çok zor ve tehlikeli 
olduğunu («vah Vah» sesleri) mevzuun memle
ket şümul olduğunu takdir edenlerdenim. 

Fakat çok muhterem arkadaşlar bendeniz 
Cumhuriyetle yaşıtım. Bu kürsüde hakiki dü
şüncelerini samimiyetle ifade eden arkadaş
larımız elbette görüşlerini savunmuşlardır. 
Fakat mahalle arasında başka, köylüyle ko
nuşurken rey avcılığı yapmak için başka, ga
zeteciyle konuşuken başka, subayla, mehmet-
çikle görüşürken başka, kürsüde başka konu
şan insanlardan değilim. (Bravo sesleri) Her 
şeye rağmen neticesi ne olursa olsun, Türklük 
şuuru ve samimiyeti içerisinde düşüncelerimi, 
görüşlerimi sizlere, efkârı umumiyeye, dünyaya 
ifade etmek mecburiyetinde olduğumu hissedi
yorum. 

Arkadaşlarım, müdahale etmezseniz siyaset 
bataklığının kenarında yeni dolaşmaya baş
lamış bir arkadaşınız sıfatiyle belki de batağa 
düşmeden, kenarında dolaşıp yakayı kurtar
mak mümkün olur. (Gürültüler, gülüşmeler) 
Müsaade buyurun da arz edeyim arkadaşlar, 
hepsi için değil; efendim biz batanları söylü
yoruz. i 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz aleyhte ko
nuşacağımı ifade ettim. Şunun için : 22 Şubat 
hâdiselerinin olacağını, gününü saatini tâyin 
edememekle beraber bu memlekette bir tek 
ferdin bilmediğini zannetmiyorum, herkes bi
liyor. Bir cunta vardır. Bir ihtilâl olacaktır. 
Kimisi köyümüze gidelim diyordu, kimisi 
milletvekilliğinden istifa edelim diyordu. Ki
misi de sağda solda belki ileride faydası doku
nur diye vicdanlarının düşünmediğini ifade 
ediyorlardı. («Kim kim?» sesleri) bilmiyorum 
kim olduğunu. Çıksmda benim desin, yahut 
ben değilim desin. Kimseyi itham etmiyorum. 
(Gürültüler müdahaleler) Hilmi Bey vallahi 
benim elimde kimlerin ne düşündüğünü Ölçe
cek bir alet yok kardeşim. Siz de varsa beni de 
davet edin beraberce ölçelim. Müsaade buyurun 
da konuşalım. Size bir şey demiyorum ki.. Sizin 
arkadaşlarınız arasında yok da bizim arkadaş
lar arasında olduğunu ne ile tesbit ettiniz? Ben 
kimseyi itham etmiyorum. 

BAŞKAN — Bırakın bu karşılıklı konuş
mayı devam buyurun rica ederim. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Konuş-
mıyalım mı Reis Beyefendi? Müdahale ediyor
lar ne yapalım? 

BAŞKAN — Etmezler etmezler. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Etme

sinler. 
Efendim; hakikaten çok ciddî bir mevzuda 

işi latifeye boğmak belki o ânın zevkine uygun 
olur ama neticesinin ne olduğunu ne olabilece
ğini aklı başında insanların düşünmesi ica-
beder. Bu memleket sadece gülenlerin ağlıyan-
ların değildir. Bu kürsüye çıkıp da konuşan
ların değildir. 30 milyonundur. 30 milyonun
dur. Konuşacağız belki sizin düşüncelerinize 
aykırı olabilir ama biz samimiyetle düşündük
lerimizi ifade ediyoruz. Müsaade buyurun söy-
liyelim. 

Evet arkadaşlanm, bu bilinen hâdiseleri 
Hükümetin zamanında önleyememiş olmasını 
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bendeniz kaimi edemiyorum. Çünkü Hükümet 
Programının hemen ikinci cümlesinde (Ana
yasanın mutlak hakimiyetini temin etmek her 
siyasetin üstünde hedefimizdir diyor.) Anaya
sayı şu veya bu şekilde ihlâl etmek için te
şebbüslere geçildiği, tertipler alındığı bilindiği 
halde Hükümetin bunları 22 Şubata gelme
den önce önleyememiş olmasını mazur göre
miyorum. Biraz evvel konuşan arkadaşımız 

•I da gayet vukufla temas buyurdular. Şimdi 
22 Şubat Hareketini yapanlar hakkında taki
bat yapmamak istemek evvelâ mesul Hükü
meti mazur görmek, hatasını meşruiyete bürü-
mek demektir. Bendeniz bunu kabul etmiyo
rum. Bu memlekette herkes, her vazifeli yaptığı 
hareketin, bulunduğu zamana ait idarenin hesa
bını vermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir nokta da 
şudur: Takibat yapılmıyacak, kimin hakkında 
takibat yapılmıyacak! Gerekçede ifade edil
diği gibi tekrar ediyorum : «Demokratik 
rejim ve memleket için vahîm sonuçlar doğur
ması mümkün bulunan olaylar» Böyle mühim 'bir 
olayı yaratmak jstiyen kimseler askerî kişiler hak
kında da takibat yapılmıyacak. Kimdir bu askerî 
kişiler, kaç kişidir? Nasıl tesbit edilmişlerdir? Kim 
tesbit etmiştir? Hangi makam tesbit etmiştir? 

Şimdi çok muhterem arkadaşlarım, bendeni
zin hukuk anlayışım odur ki, salahiyetli ve tabiî 
mahkemelerin kararı olmadıkça bir kimse hak
kında suçlu damgası vurulamaz. (Alkışlar) Bize 
sağdan soldan geliyor, naklediyorlar, diyorlar 
ki: Tesbitte hata olmuştur, hattâ tesbit edilen
lerden bâzıları dilekçe ile aidolduğu mercilere 
müracaat etmek suretiyle «hakkımızda takibat 
açın, devam edin, bizi mahkemeye verin» diyor-
larmış. Eğer böyle ise arkadaşlarım, böyle ise; 
onun icabına tevessül etmek icabeder. Biz bu 
memlekette var olmak hâdiselerin, bu memle
kette var olan pürüzlerin üzerine cila çekersek, 
sünger vurursak bir gün nüksedeceğini ve hepi
mizi alaşağı edeceğini kabul etmek lâzımdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım bir üçüncü nok
ta da şudur; suç sabit olmadığına göre, zira 
şimdiye kadar hâdise mahkemeye intikal etme
miştir - suçlu olmıyan bir kimse veya kimseler, 
hakkında ne hakla biz takibat yapılmaması için 
burada karar alacağız? Evet Büyük Meclis her 
şeye kadirdir ama bir de Anayasa vardır. Ben-
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deniz hukuk anlayışım bakımından suç olmadan 
suçu salahiyetli ve tabiî mahkemeler tesbit et
meden Büyük Millet Meclisinin bu hususta ve
receği kararın Anayasaya aykırı olacağı kanaa
tindeyim. Eğer hukukçular, Hükümetin salahi
yetli kimseleri bendenizi bu noktada tenvir eder
ler ve hakikaten Anayasaya aykırı bir hal olma
dığını tesbit buyururlarsa o zaman elimi vicda
nıma koymak suretiyle reyimi istimal edeceğim. 

Bir noktayı da arkadaşlarım, tavzih etmek 
suretiyle mâruzâtıma son veriyorum. Bendeniz 
tekrar ediyorum hiçbir parti adına konuşmu
yorum, hiçbir şahsı istihdaf ederek konuşmuyo
rum. Belki aklınızdan geçecek, diyeceksiniz ki 
(Türk milletinin şanmdandır affederim). Bu
gün böyle söylüyorsunuz ama yarın ne söyliye-
ceksin diyeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum: 
Bu memlekette tabiî ve salahiyetli mahkemelerin 
verdiği kararların affı için ağzımdan bir tek 
kelime duyan olursa her türlü muahezeyi kabul 

• etmeye hazırım. Hürmetlerimle. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Efendim, şimdi görüşme yeter

liği hakkındaki önergeleri okutup oylarınıza su
nacağım. Yalnız, Komisyon, Hükümet ve sonra 
da bir mebusa konuşma hakkı vereceğim, önerge
leri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 hatip konuşmuş ve Yüksek Meclis vuzuha 

vâsıl olmuştur. Bu itibarla kanunun tümü hak
kındaki müzakerelerin kifayetini ve maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

30 . 4 .1962 
Çanakkale Malatya Edirne 

Refet Sezgin Avni Akşit Talât Asal 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
22 - 23 Şubat hâdiseleri hakkında görüşül

mekte olan kanun tasarısının müzakeresinin kâfi 
olduğu kanaatiyle oylamaya geçilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Riyaset Makamına 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Afyon, 

Halûk Nur Baki 
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Yüksek Başkanlığa 

iKanunun tümü üzerindeki müzakerelerde ko
nu gerektiği şekilde aydınlanmıştır. 

(Bu itibarla müzakerelerin kifayetini ve mad
delere geçilmesinin oya konulmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerde du

rum aydınlanmıştır. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Reşat özarda 
arkadaşımız söz istemişlerdi. Buyurun, Sayın 
Reşat özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanun tasarısı bugün öğle üzeri 
elimize geçti. Meclise geldik, derhal bir tak
rirle gündeme alındı. Bundan evvelki birçok 
mühim kanun müzakerelerinde de, celse açıldı
ğı zaman, konuşmak üzere söz alıyorum, fakat 
bakıyorum ki benden evvel 15-20 kişi konuş
mak üzere sıraya yazılmış, bir türlü konuşmak 
imkânını 'bulamıyorum. Bugün af tasarısının 
müzakere edileceğini haber aldım, öğle üzeri 
gittim, kalemde üçüncü olarak adımı yazdırdım. 
Sonra buraya geldim, yine benden 'evvel altı 
kişi sıraya girmiş. 3-5 kişi konuşuyor, ondan 
sonra kifayeti müzakere takriri... Tamam! Ol
maz arkadaşlar. Konu mühimdir. Geride konuş
mak üzere söz almış olan 2-3 arkadaşımız kal
mıştır, müsaade buyurun onlar da konuşsun ve 
ondan sonra kifayeti müzakereye geçilsin. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet adına 
konuşacak olanlara söz vereceğim. (Kifayet tak
ririni oya koy sesleri) 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabut eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi buyurun, Komisyon. * 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, şe
kil noktasına matuf bir itiraz hariç, ittifakla 
komisyonumuzun kabul ettiği tasarı üzerinde; 
lehte ve aleyhte kıymetli arkadaşlarımız müta
lâalarını serd ettiler. 

trfan Baran arkadaşımızın, tasarının hukuki 
veçhesine ilişmiyeh, yalnız (bu tasarının kabulü 
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halinde içtimai fayda doğmayacağına mütedair 
itirazlarının mucip sebeplerine komisyonumuzun 
iştirak etmediğini ifade etmek isterim. Eteni 
Kılıçoğlu arkadaşımızın hukuki veçhesine iliş
kin itirazlarına gelince; ceza takibatı yapılma
masını tazammun eden tasarıda fail kimdir, tah
kikat yaptırılmış mıdır, mahkemece karar ve
rilmiş midir ki, böyle bir af tasarısı sevk edil
miş bulunsun* mealindeki itiraz, komisyonumu
zun toplantılarında uzun uzadıya, ariz antik 
tahlil ve münakaşa edilerek neticeye bağla ınntiş-
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonumuzun 
çok kısa/olan mucip sebebi aynen arz ediyo
rum : • 

«22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayışiyle işle
nen veya bu tarihten önce işlenmiş olup da bu 
olaylara esas teşkil edecek mahiyetteki fiil ve 
hareketlerin suç olmak vasfını kaldıran ve bin-
netice ceza takibi yapılmamasını tazammun 
eden af tasarısını cemiyetimizin yüksek men
faatleri ve içtimai fayda bakımından ve Hükü
met gerekçesinde de bertafsil izah olunan se
beplerle aynen kabul edilmiştir.» 

Arkadaşlar, tasarı mahiyeti itibari ile, hu
kuki veçhesi itibari ile 22 - 23 Şubat hâdiseleri 
dolayışiyle vâki fiil ve hareketlerin suç olma 
vasfını ortadan kaldırıyor. Suç olma vasfını or
tadan kaldırdıktan sonra, artık fail tesbiti, 
mahkeme kararı gibi mütalâaların hukuki veç
hesi kalmaz. 

Başka bir cihet; bu af, umumi bir af mıdır, 
yoksa hususi bir af mıdır? Şahsı mı istihdaf 
eder, fiili mi istihdaf eder? Suçun vasfını orta
dan kaldırıyoruz ama, bu suçun vasfı nedir, 
nasıl tekevvün etmiştir? Tahtı muhakemeye 
alıp suç vasfını tesbit edip, ondan sonra mı af 
çıkaracağız? Hayır! Cemiyetin yüksek menfa
atleri icabı bu şekilde bir fiilin suç olma vas
fını ortadan kaldırdığımız için umumi af mahi
yetindedir, gayrişahsidir, fiili istihdaf etmek
tedir. Bu sebeplerle arkadaşımızın tahtı muha
kemeye almak noktasına ilişkin itirazının ye
rinde olmadığı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, şu nokta üzerindeki 
mütalâamızı da arz edeyim; komisyonumuzda 
affın sivil şahıslara teşmilinin yerinde olup 
olmıyacağı noktasına matuf bâzı münakaşalar 
vukubulmuş ve fakat suçta irtibatı dolayışiyle, 
şu veya bu sebeplerle methaldar olan, feri ola-
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rak. katılmış bulunan sivil şahısların da affın 
şümulüne alınmaları ceza hukukukun umumi 
prensipleri ve binnetice umumi affın unsurla
rında mündemiç olması bakımından kabul edil
miştir. Asli fail yanında fer'i fail tefriki ile hem 
fiiller arasında asker, sivil ayrımı; fiilin suç 
olma vasfını kaldıran ve gayrişahsi, objektif 
vasıf ve mahiyette olan umumi affın hukuki 
izahına muhalif olur. Bu sebeplerle hukuki 
esaslara aykırı düşen böyle bir tefrik yapılma
mıştır. Muhterem arkadaşlar, siyasi temevvüç-
lerin derinliklerinde sebep ve saiklerinin aran
ması lâzımgelen bir hâdise karşısında bulunu
yoruz. Burada suç aramak, fail aramak maksa
dının dışında, siyasi temevvüçlerin sebeplerinin 
derinliklerine inersek, hâdisenin hakiki mahi
yetine nüfuz etmiş oluruz. (Bravo, sesleri) Bu 
sebeple, şeklî bakımdan kanunun veya hukuki 
tefekkürün dar sahalarında unsurlara hitabeden 
görünen ve fakat yerinde olmıyan bâzı mütalâa
larla fail aramak ve teşhis yapmak noktasında 
toplanan itirazların, cemiyetine yüksek menfa
atleri ve affm mâna ve mahiyetiyle kabili telif 
ve izah olmadığı aşikârdır. Burada bir hâdise
nin unutulmasında veya hâdise üzerinde durul-
masmdaki (Cemiyetin yüksek menfaatlerinin) 
neler olduğu hakkında görüşmelerin cereyan 
etmesi bizi affın sebep ve saiklerine götürmesi 
bakımından ehemmiyetlidir. Komisyonumuz ce
miyetin yüksek menfaatlerini hâdisenin unu
tulmasında görmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktaya mütevec
cih olan konuşmalarımı komisyondaki bütün 
partili arkadaşlarım ittifak halinde kabul et
mişlerdir. Şahsan bilhassa ifade etmek isterim 
ki, bu ittifak şeklen bir ittifak olmamalı. Mem
leketini, vatanını, milletini candan seven kim
selerin kalbden inandıkları bir ittifak olmalı
dır. 

Arkadaşlar, memleketimizde Anayasa ve hu
kuk dışı tutum ve davranışlara son vermek, 
Devletin ve ferdin bütün faaliyetlerini hukuk 
ve yargı denetimine tâbi tutmak, insan hak ve 
hürriyetlerini teminat altına almak, millî şuur 
ve ülkü birliği etrafında insan haysiyet ve şere
fine yaraşır şekilde yaşamak imkânını temin 
etmek maksadiyle 27 Mayısın önderliğini yapan 
kahraman ordumuz, demokratik rejimin bekçisi 
olmakta daima devam edecektir. 
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I Bu Meclisin bir unsuru olarak, komisyon 
I adına vazife almış insanlar olarak hizmetlerin-
I den dolayı kahraman orduya minnet ve şükran 
I hislerimizi ifade etmek isterim. (Alkışlar) 
[ BAŞKAN — Hükümet adına konuşacak olan 
I var mı? 

NÎHAT DlLER (Erzurum) — Tüzüğün 87 
nci maddesine göre şeklî bâzı hususlar üzerinde 
konuşacağım, efendim. Sonra benim muhalefet 

I şerhim de var. 

I BAŞKAN — Maddeler gelince konuşursu-
I nuz. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 
I adına konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, demin bunun üzerin
de münakaşa ettik, ve kabul edilmedi, madde
ler gelince görüşürsünüz. 

I Hükümet adına konuşacak olan var mı? Bu-
I yurun, Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-
LU (C. Senatosu Üyesi) — Çok muhterem ar-

I kadaşlarım, yüksek huzurunuzda müzakeresi ic-
I ra edilen kanunun delâlet ettiği olayların ce-
I miyetin nef'ine unutulmasındaki fayda mülâha-
I zasiyle kaleme alınmış bu tasanda muhterem 

arkadaşlarımız kıymetli fikirlerini ifade buyur
dular. Bir affın delâlet ettiği hukuki ve mâna 

I ve espiri üzerinde Yüksek Heyetinizi çok fazla 
I meşgul etmeyi arzu etmediğim için üç sualde 
I toplanan üç noktaya kısaca arzı cevap etmek 
I isterim. 
I Yüksek malûmlarıdır ki, kanunların tabiî 
I neticeleri olan haller bâzı kere istisnai tedbir-
I lerle yok farz edilirler. Burada cemiyetin yüksek 
I menfaati ve cemiyetin muayyen bir hâdiseyi 
I unutmak istemesinin hâkim olması fikrinden do-
I ğan bir teşriî tasarrufun affa müncer olduğu 
I tabiîdir. Adaletin maddi hâdiseleri kendi sen-
I bolik terazisinde tartarak, neticelerini hukuki 
I ölçü içerisinde, kanun ölçüsü içerisinde hükme 
I bağlaması hakkının bu suretle cemiyet nef'ine 
I yok edilmesi ve kaldırılmasında bir hak var 
I mıdır, yok mudur, münakaşası devam edegel-
I miş münakaşalardandır. Ancak bütün Anayasa-
I larda yer almış bulunan af müessesesinin isti-
I nadettiği espiri, bir mantıki tesasülden daha zi-
I yade tarihî geleneklere dayanmaktadır ve bu 
I sebeple de her af müessesesi bütün Anayasalar-
1 da yer almış bulunmaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da Yük

sek Meclise hususi ve umumi af yetkisi tanın
mış bulunmaktadır. Hususi af şahısları isdihdaf 
eder, bir mânasiyle unutmadan af etmektir. 
Umumi af ise neticeleri itibariyle bütün ceza
nın neticelerini bertaraf eden ve doğrudan doğ
ruya şahıslan istihdaf etmeksizin külliyen unu
tarak af etmek mânasına delâlet etmektedir, 
binnazariye, önümüzdeki kanun neticeleri itiba
riyle bir umumumi af kanunu manzarası ve ma
hiyeti arz eder. , Fakat şurasını istitraden ve 
derhal arz etmek isterim ki, umumi aflar taal
lûk eylediği şahısların adedine veya bunların 
azlığına veya çokluğuna bakılmaksızın netice
leri itibariyle umumi af mıdır, hususi af mıdır, 
bu ölçü içerisinde mütalâa edilirler. Bir şahsa 
dahi münhasır olabilir, fakat hukuki yapısı ba
kımından getirdiği netayici hukukiye zaviyesin
den tamamen umumi affın hudut ve şümulü içe
risinde mütalâa olunur ve olması lâzımdır. Üç 
sual vaz'edilmiş bulunmaktadır: «Bu mevzuu 
da suç olmadan, bir af kanununun çıkarılması 
Anayasaya aykırı bir düşünüş teşkil eder.» di
ye ifade buyurdular. ^ Gerek izahına çalıştığım 
umumi affın mahiyeti hukukiyesi ve gerekse 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden bu 
yana kadar kanun edebiyatımızda ve hukuk sil
silesi içerisinde yer almış bulunan af kanunları 
tetkik edildiği zaman aynı mahiyetteki mevzu
larda bu sualin hiçbir zaman bahis mevzuu ol
madığını müşahede ederiz. Nitelkim 2330 sayı
lı Af kanunu, 5677 sayılı Af kanunları birinci 
maddeleriyle tetkik edildikleri zaman da, «Şu 
falan suçlardan dolayı takibat yapılmaz.» cüm
lesiyle birinci maddelerini bitirmişlerdir. Müta-
akıp maddelerinde istisnai birtakım kaideler 
konmuş olması bu kanunlardan mutlaka böyle 
istisnai mevaddan yer alması zaruretini hiçbir 
zaman doğurmaz. Bir madde ile de bu şekilde 
takibatın yapılmıyacağını mütedair olan gayri-
kanuni ihtiva eyliyen kanunlar dahi umumi af 
hududu içerisinde mütalâa edilirler. Bunun ha
ricinde, muayyeniyet ifade eden birtakım eş
hasın müteveccih olup olmaması zaviyesinden 
de derunî bir nedişeye kapılmamanın lüzumu
na ben de şahsan inandığım için bu mevzuda 
da bir misal olmak üzere iki kanundan bahsede
biliriz. Bunlardan bir tanesi 29 Haziran 1938 
tarihli ve 3527 sayılı Af Kanunudur. Bunun ih
tiva ettiği affa muhtas olan cümle ile Lozan'da 

akdolunan 24. 7.1923 tarihli umumi af beyan
name ve protokolünde mevzuubahis 150 kişilik 
listede isimleri yazılı şahıslar affedilmelerdir. 
Demek ki, muayyen bir zümreye müteveccih
tir ama, « af f edilmişlerdir», tâbiri içerisinde 
affın bütün neticeleriyle bunların müstefidol-
rnası zaruri bulunduğuna göre bu zaviyeden de 
bir affı umumi hududu içerisinde kalınmıştı. 
Nitekim 113 sayılı Af Kanununun bir madde
sinin bir paragrafında da yine aynen ( 2 7 - 2 8 
Mayıs 1960 günlerinde İnkılâp Ihareketi lehinde 
fiilen katılan askerî şahısların bu tarihlerde iş
ledikleri suçlardan dolayı takibat yapılmaz) di
ye konmuş olan kayıtda, şahısların malûm ol
masını veya olmamasını gerektiren jbir düşün
ceye sebep sapmamanın mümkün olmadığı ba
kımından, bir misal teşkil edebilir. Bu itibarla 
mevzuun «suç tesbit edilmemişdir ki suçun ce
zası tâyin edilmemişdir ki Af Kanunu olsun» 
sualiyle karşı karşıya 'bizi bırakmadığını gös
termektedir. Suçlular belli olmadan, mahkeme
ce karara varılmadan af ısdar edilemez. O ta
mamen bir hususi affın mevzuuna girmesi izab
eden neticeyi doğurur. Suçlunun belli olduğu 
ahvalde o suçluyu affetmek bir hususi kanun 
çıkarmak demektir ki vâzı-ı kanun isterse ce
zanın hepsini affeder, isterse cezanın kısmen 
kaldırılması cihetine gider, isterse bir kısmını 
bırakır, bir kısmını affetmiyebilir. Eğer bu es-
piri içerisinde hareket edecek olursak bu tak
dirde umumi afların hiçbirisinde mahkemeye 
intikal edip, cezası tâyin olunup neticeyi huku
kiyesi istihsal edilmiyen bir fiilin bir af mev
zuu içerisinde mütalâa edilmemesi gibi bir ga
rip neticeye varılır ki bu da umumi afların bün-
yesiyle alâkalı bulunmamaktadır. 

Bir Af Kanunu mevcut ise başlamışsa cezai 
takibatı, başlamamış ise bir takibe mevzu ola
cak her bir (hâdiseyi külliyen neticeleriyle be
raber silmektedir. Burdaki hukuki espiri, söz
lerime başlarken arz ettiğim gibi, cemiyetin 
muayyen hâdiseleri bünyesinde unutarak bun
ları yok farz etmede cemiyetin faydasının galip 
geldiği inancına varmaktadır. Bu itibarla muh
terem arkadaşım, müsterih olsunlar ki bu iki 
şartın ademi mevcudiyeti, çıkacak kanunun 
Anayasaya aykırılığı zaviyesinden bir mütalâ
aya imkân bırakmıyacaktır. Bu mevzuda saçftı 
olduklarını sananlar veya suçlu oldukları iddi-
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ası altında "bulunduklarını zannedenlerin bilmu-
lıakeme beraet etmelerini istemeleri, bir şahsi 
talepten ibarettir. Cemiyet ferdî taleplerin üs
tünde cemiyetin menfaatlerini de unutmayı da
lla galip farz ederse bu takdirde şahısların ta
lepleri değil, cemiyetin unutma istidadı tecel
lisi karşısında artık (böyle bir talebin mevcu
diyeti veya ademi mevcudiyeti affın Anayasaya 
olan irtibatı veya Anayasaya aykırılığı yolun
daki iddia ve düşünceye yer bırakmryacak şe-
'kikfce sarahat kesbeder. Bu itibarla bu zaviye
den de bir endişeleri olmaması gerekmektedir. 

Bir noktaya daha işaret etmeme müsaadenizi is
tirham edeceğim: Kanun encümenlerde müza
kere edilirken encümen müzakerelerine mevzu 
teşkil eyleyen fikirler ve kanun üzerinde ya
pılan tenkitler aydınlatıcı olmuş ve ilmin ışığı 
altında cereyan etmiştir. Bu itibarla da. Adli
ye Vekiliniz olarak gerek Millî Savunma Ko
misyonuna ve gerekse Adalet Encümenine te
şekkürlerimi arz etmeyi vazife 'bilirim. 

Son olarak muhterem arkadaşlarıma şu ci
hetin de izahında fayda mülâhaza etmekteyim: 
22 - 23 Şubat (hâdiselerinin bir ceza takibine mâ
ruz bırakılmaması hususu bu kürsüden Heyeti 
Celilenize ifade edilirken 'Hükümetiniz olarak 
ve onu temsilen Başbakan 'bunun siyasi ve her 
türlü hukuki neticelerini müdrik olduğumuzu 
ifade etmiş bulunuyor. Bu itibarla 'bu Af Ka
nunu memlekete huzur ve sükûn getireceğine 
inanılarak getirilmiş foir kanun olmaktan ileri, 
Hükümetin kendisini böyle bir mesuliyetten kur
tarma endişesi içerisinde sevk edilmiş bir ka
nun değildir. Hükümetimiz bu mesuliyetini müd
riktir. Eğer bu yolda hır mesuliyet teveccüh 
etmesi icabediyorsa kanun kabul edilmez. Hü
kümetimiz bunun siyasi ve hukuki mesuliyeti
ne katlanır ve bunu daha evvel de ifade etmiş
tir. Bu itibarla sarahaten arzda fayda görürüm 
ki, bu kanun ile Hükümet kendisi hakkındaki 
lıukuki ve siyasi düşünüşlere engel olmak için 
fou kânunu getirmiş değildir. Hürmetlerimle 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Millî Savunma Ba
lkanı, 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎIHAMÎ SAN-
ÜAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşlarımızdan biri, «Bundan sonra bu ka
bîl hâdiselerin meydana gelmemesi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır?» sualini irat buyurdular. 
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Arkadaşlar, hâdiselere uzaktan yakından ka

rışan veya bu 'hâdiseleri önleme mecburiyetin
de olup da, vazifelerinde ihmalleri görülenler 
hakkında, idari ve inzibatî birçok tedbirler 
alınmıştır. Bu tatbikat cümlesinden olarak, bir 
kısım arkadaşlarımız ordudan emekliye sevk 
edilmiş bir kısmı nakledilmiş, bir kısmı aktif 
hizmetlerden pasif hizmetlere alınmıştır. Bu* 
tedbirlerin 'kâfi olacağına inanmaktayız. Esa
sen, gelecekte yeni Terfi - Sicil kanunları ve 
Askerî mahkemeler teşkilât Kanununun 'bu gi
bi faaliyetler karşısında daha sıkı bir disiplin 
tesis edeceğine inanıyoruz ve hiçbir endişe duy
mamaktayız. 

îrfan Baran arkadaşımız, 'bu hâdiselerle ilgi
li olarak Genelkurmayda bâzı toplantılar ya
pıldığından !bahis buyurdular. Zaman ve eşhas 
ismi zikretmediler. Genelkurmay ve Millî Sa
vunmada her zaman 'birçok toplantılar yapıl
maktadır. Belki bu hâdiseye takaddüm eden za
manda şayialar üzerine alınacak tedbirleri gö
rüşmüş olmak için toplanılmrştır. Eğer onlarla 
ilgili bir toplantıyı ima etmek istiyorlarsa elde 
ettikleri malûmatın !ha)talı olduğunu, Genelkur
may ve Yüksek Komuta Heyetinin bu kabîl ha
reketlerden münezzeh bulunduğunu huzurları
nızda saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Burhan Bozdo
ğan'ındır. («Vazgeçti» sesleri) Reşat özard'a. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan. 
Sayın. Mlldtvetklleri, yüksek huzurunuza getiril-
mÖş olan kanun tasarısı, Türk efkârı uimumiye-
sini yakînen ilgilendiren ve (memleketin muhtac-
oiduğu huzuru kısmen sağlıyacağı ümide'dilen 
mühim bir meseleye taallûk etmektedir. Bu 
mevzuld'a hiçbir görüşme yapılmadan, 'kanunun 
müzakeresiz Ikabul edilmesinin daha isabetli ola
cağı düşünülebilir. O şekilde hareket eıdikneik-
le mesele halledilmiş ve ımemleketin şiddetle 
muhtaöolduğu huzur iade ediildbilmiş olsaydı, 
bu konuşmayı yapmayı bendeniz de zait adde
debilirdim. Ama kanaatimce mesele hiç de böy
le değildir. 

Bir kere hâdise, tardhe intikal edecelk önem
dedir. Bu olayın meydana gelmesine birçok se
bepler âmil olmuştur. Bu sebepler nelerdir? 
Bunlar ibugün bertaraf edilmiş imidir? 22 - 23 
Şuha't hâdiselerinin gaye ve hedefi ne idi? Bu 
kanun çıksa dahi, ileride bu kabîl hâdiseler te
kerrür etmiyecek imi? (Ortta sıralardan itirazlar) 
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Görülüyor ki, çözülmesi iktiza eden birçok 

düğüm noktalan vardır. Bu düğümler çözülme
den, kafalardaki istifhamlar bertaraf edilme
den, mesele bütün açıklığı ile ortaya konup teş
hisi yapılmadan verilecek karar hiçbir şeyi hal-
ledemiyecek ve bu kanun esas derdin tedavisi
ne medar olmayıp sadece ıstırabı muvakkaten 
diıiüditen bir uyuşturucu ımorfin tesiri yapmak
tan ileri gidemiyecektir. (Orta sıralardan de
vamlı itirazlar, gündem dışı konuşma, sesleri) 

Halbulki bu derdin artıik dinmesinin bu ıstı
rabın artık bitmesini, bu zavallı ve asil mille
tin üzüntüden kurtulmasını, evine neşe, yüzü
ne tebessüm, kalibine huzur gelmesini istiyoruz. 
(Orta sıralardan itirazlar) 

Bu topraklar üzerinde yaşıyan ve damaııla-
rinda Türk kanı taşıyan tek ıbir ferdin bundan 
başka bir isiteği, bir emeli olacağını düşünemi
yorum. O ıhalüe hiç kimse ile anlaşamıyacak ve 
halledemiyecek bir (meselemiz olmaması gerekir. 
(Orta sıralardan devamlı itirazlar) 

Bugün 60 milyon insanı rahat, rahat geçin
direcek geniş topraklarımız, bu 'toprakları işle
yip cennete çevirecek; sanayiimizi geliştirip 
yurdun dört bir tarafını falbrika bacalariyle do
natacak çalışkan ve namuslu 30 milyonluk mil
letimiz vardır. Buna rağmen açız. O halde ne
yimiz eksiktir? Maalesef millî tesanüdümüz. 
Bu millî tesanüdü her şeyden evvel burada kur
mak ve millete örnek olmak ımedburiyetindeyiz. 

Particilik demokrasinin tabiî icaplarından-
dır. Her siyasi partinin bir fikriyatı, bir dokt
rini ve prensipleri olmak gerekir. Parti faali
yetleri bu prensipler ve doktrinler çerçevesi 
içinde sadece 'millete hizmet gayesine hasredilir. 
Fikir ihtilâflarının meydana gelmesi tabiîdir. 
(Orta sıralardan itirazlar) 

Ancak bu prensiplerden ve esas gayeden 
uzaklaşılarak particilik, fırkacılığa, tefrikacılı-
ğa götürülürse; vatandaşlar arasına ayrılıklar 
sokulursa, ele geçen fırsattan istifade ile ehli
yet aranmaksızın partizan taraftarlar mühim 
yerlere yerleştirilirse; (Orta sıralardan şiddet
li itirazlar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim; bunların mevzu ile 
alâkası yok, lütfen sadede giriniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Mevzuun 
içindedir. 

İdari mekanizma tek taraflı çalışır ve va
tandaşlara mensup oldukları eski ve yeni siyasi 
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partilerine göre farklı muamele yapılırsa; 192/4 
senesi malî ve iktisadi kafa ve zihniyeti ile 1962 
senesi Türkiyesinin sevk ve idaresine kalkışılır
sa; (orta sıralardan şiddetli itirazlar ve gürültü
ler) Ticari ve iktisadi hayatı felce uğratan sa
kat tedbir ve kararlarda ısrar olunursa; Banka
lar birer piyango şirketi haline gelip ağır faiz 
ve komisyon altında tüccarı ezip hayatı pahalan-
dırırsa; milyonlarca işsizin derdine sırt çevirip 
onlara İşçi Bulma Kurumunun kapısı gösterilir
se; (devamlı gürültüler ve itirazlar) MemleJbSt 
yaşanmaz hale gelip daha şimdiden çalışmak için 
Almanya'ya1 gitmek üzere sıraya giren işçileri
mizin adedi yetmiş bini aşarsa;.hürriyet nizamı
nın getirdiği serbestiden bilistifade vatan haini 
komünist uşaklarına meydan serbest bırakılmak 
suretiyle istedikleri gibi at oynatıp kazan kaynat
malarına imkân verilirse; (Şiddetli itirazlara rağ
men konuşma devam) Bolşevik diyarlarından akı
tılan yüz milyonlarca liranın memleketi karıştır
mak ve huzursuzluk yaratmak için dağıtıldığı il
gililer tarafından teyidedilmekle beraber Ibunlar 
yakalanıp meydana çıkarılmazsa; (Orta sıralar
dan, şiddetli protestolar) bu komünist faaliyeti 
neticesinde memlekette şahsi teşebbüs ve servete 
karşı husumet yaratılırsa; topraksız köylünün top
rak sahibine karşı düşmanlık hissi tahrik edilir 
ve 200 dönümlük arazi sahibi dahi «toprak ağası» 
diye istiskal edilirse... (Gürültüler, ilgisi yok, 
sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, bunların konu ile hiç 
ilgisi yoktur. Bakanın konuşmasına lütfen cevap 
veriniz. Bu maksatla çağırıldınız. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bunları da 
sebepler arasında zikretmek lâzım gelir. Toprak 
ağaları... 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kesiyorum. 
Tamam efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bâzı nok
talara temas etmek isterim. 

BAŞKAN — Sonra efendim. Siz Bakana ce
vap verecektiniz. Kanunun tümü üzerinde görüş* 
me değildir artık bu. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu kanun 
tasarısı Meclise geldikten sonra, yüksek mevkilere 
kadar yükselmiş olan bâzı zevatın: «Meclis 6 ay
dan beri hiçbir iş yapmadı.» şeklindeki sözleri, 
işgal ettikleri mevki ile kabili telif değildir. (Gü
rültüler)' 
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Muhterem arkadaşlarım, Meclis 6 aydan beri j 

burada toplanmaktadır. Meclis bütçeyi hazırlamış 
ve bâzı mühim kanunları da çıkarmıştır. Bütçe
sini hazırlıyalı iki ay olmuştur. Bu itibarla biz 
Meclis- olarak iki aylık bir müddet içinde çalış- > 
mış bulunuyoruz...' (Gürültüler) Bizden evvelki 
Hükümetin yaptığı bütçenin ancak son 4 aylık 
kısmını tatbik etmiş oluyoruz. Bizim iki ay için
de... (Ne alâkası var?, sesleri ve gürültüler.) 

BAŞKAN —* Reşat Bey konuşmalarınız gürül
tülere sebep oluyor. Lütfen bırakın. Münazaraya : 
sebebiyet veriyorsunuz. t 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — ikide birde 
verilen beyanatla... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, iki ihtar aldınız. Lüt
fen konuşmayı bırakınız. Buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Müsaadeniz
le bırakıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun müzakeresi
nin tümü üzerindeki konuşmalar sone erdi. Mad
delere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun bir ivedilik teklifi var, 
onu yüksek tasvibinize sunacağım. 145 sıra sayılı 
kanunun maddelerinin ivedilikle görüşülmesini 
kabul edenler... Kabul etsmiyenler... Kabul edil
miştir. 

• Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 Olay
ları dölayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas 
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hare
ketler için ceza kovuşturulması yapılmaması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Asker kişiler tarafından 22 -
23 Şubat 1962 olayları dölayısiyle işlenen 
veya bu tarihten önce işlenmiş olup da bu olay
lara esas teşkil edebilecek mahiyette bulunan fi
il ve hareketler için ceza kovuşturulması yapıl
maz. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil ve hareketlere 
Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri
nin şümulüne girçcek şekilde iştirak etmiş bu
lunanlar hakkında da aynı hüküm tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var mı efendim? Buyurun Nazmi özoğul. 
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garnizonların, eğitim alanlarının dış hatlarını 
gezdim. (C H. P. den «nerede?» sesleri.) izah 
edeceğim, dinleyin efendim. 

Madde hakkında konuşacağım. 
Bütün birlikler kendi garnizonları dâhilinden 

dışarı çıkmamış olduğu halde, Hükümet Başkanı 
o geceki ve müteakip beyanlarında bu harake-
tin Anayasa ve rejime karşı olduğunu ifade et
miştir. Eğer bu hareket Anayasaya karşı ise, Hü
kümet Reisi Meclisten salâhiyet almadan, failler 
hakkında hiçbir ceza takibatında bulunmıyacağı-
na dair nasıl söz verebilir? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Beyefendi, maddenin dı
şına çıkmayın. Başka türlü konuşamazsınız. Ev
velden hazırladığınız bir nutku okuyorsunuz. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaşlar, 
evveldenu hazırladığım gibi konuşuyorum. Mad
denin sonunda «Cezai takilbat yapılmaz.» deniyor. 
Halbuki bugün cezai takibatın yapıldığını görü
yoruz. («Nerede?» sesleri) Dinleyin. 

Başvekilin hiçbir cezai takibat yapılmıyacağı-
na dair söz vermelerine rağmen, bilhassa mecbu
ri hizmetini doldurmamış genç subayların, her 
hangi bir adli mercice tahkikat yapılmadan sa
dece rivayete müstenit kanaatlerle ordudan ih-
racedilmeleri... 

BAŞKAN — Olmadı efendim. 
NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Verilen sö

ze tamamen aykırı ve gayrihukuki bir cezai iş
lemdir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Aynı aykırı şekilde devam edi
yorsunuz, sözünüzü kesiyorum, buyurunuz efen
dim. 

Bir tadilname arzusunda iseniz bunu yazılı 
olarak bir önerge ile bildirirsiniz efendim. Kanu
nun tümü üzerinde konuşuyorsunuz. Madde üze
rinde kelime kelime durarak teklif yapınız, mü
zakere ederiz. Yoksa tümü üzerinde konuşamaz
sınız. Buyurun efendim. ; 

Başka söz istiyen?. Halûk Nur Baki, yok mu 
efendim? («Vazgeçti» sesleri.) 

Tadilnameler var, ayrıca okutacağım efendim. 
(Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un kürsü

den ayrılmaması üzerine, kendisine hitaben) 
Efendim, ne duruyorsunuz? (Gülüşmeler) 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Teşekkür 
ederim arkadaşlar... 

BAŞKAN — Buyurun Yılanlıoğlu. 
ÎSMAlL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, birinci mad-
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım; 22-23 Şubat 1962 gecesi Ankara'da 
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denin ikinci fıkrasındaki bir hususun açıklan
masını istirham etmek için huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Burada deniyor ki : (yukardaki fıkrada ya
zılı fiil ve hareketlere Türk Ceza Kanununun 
64 ve 65 nci maddelerinin şümulüne girecek şe
kilde iştirak etmiş bulunanlar hakkında hüküm 
tatbik olunur.) 

Bu iştirak etmiş bulunanlar askerî kişiler 
midir? Yoksa, burada sivil kişiler de var mıdır? 
Bu hususun izahını Sayın Komisyon Sözcüsün
den istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 64 
ve 65 nei maddeler iştirakten bahseder. Asli 
faile fer'i olarak iştirak edenler hakkında hü
kümler ihtiva eder. 

Bundan maksat, askerî ve sivil kişilerdir. Ve 
64 ve 65 nci maddeleri tefrik ederek, iştirak 
edenlerden, sivilleri ayrı cezai müeyyide altın
da tutmak maksadına matuf bir tefrikle umumi 
af kabil değildir. Sivil ve askerî kişilerin tümü
nü ihtiva etmektedir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Etem Kılıçoğlu, buyurun. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efen

dim, bendeniz de iki nokta üzerinde bir açık
lama yapılmasını rica edeceğim. Birinci nokta
ya Sayın Yılanlıoğlu arkadaşım temas ettiler. 
Yalnız şunu öğrenmek istiyorum : Acaba bu si
vil şahısların sayısı hakkında bir malûmat ver
meleri mümkün müdür? Bu bir. 

tkincisi : Birinci maddede «asker kişiler 
tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiy-
le işlenen veya bu tarihten önce işlenip de....» 
deniyor. Acaba buradaki «bu tarihten önce» 
tâbiri ile ne kadar bir müddet kastedilmekte
dir? Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı ? 

Mümkünse bu noktanın aydınlatılmasını ri
ca ediyorum. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOÖ-

JJU — Muhterem arkadaşlar, umumiyet pren
sibi içinde, ister bir tane, ister yüz tane şa
hıs, affa mazhar kılıcı bir hâdise ile ilgili bu
lunsun, bunun tesiri yoktur. Bu itibarla, esasen 
cezai kovuşturma yapılmaması şeklinde kaydı 
İhtiva eden bu kanunla, bu fiillere iştirak 
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edenlerin adedlerinin ilgisi olmamak lâzımge-
lir. 

«Hangi tarihe kadar?» dediler, muhterem Kı-
lıçoğlu arkadaşımız. Bu olaylarla ilgili ve suç 
teşkil etmemesi içtimai menfaatler bakımından 
zaruri olan hâdiseler hangi tarihte başlamış 
ise, o tarihe göre ve bunların 22-23 Şubat olay-
lariyle ittisali, bağlılığı, beraberliği itibariyle 
düşünülecektir. Bunun sebebi, 22-23 Şubat gü
nü tahaddüs eden hâdiseleri umumi affa maz
har kılarken, ileride bununla ilgili olduğu id-
diasiyle, «bundan evvel bu da vardı; buna esas 
teşkil etti» diyerek, unutulmasının cemiyet fay
dasına olduğu hâdisata ilişkin ef'ali yeniden 
ortaya çıkarıp aftan beklenen neticeyi bertaraf 
etmemek için konulmuş bir kayıttır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ihsan Ataöv, buyurun. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanunun başlığı okunduğu za
man görülüyor ki, bu kanun tasarısı askerî ki
şilere aittir. Halbuki biraz önce sayın sözcü 
arkadaşımız, birinci maddenin ikinci fıkrası
nın, sivil kişilere de şâmil olduğunu beyan et
miş bulunuyor. Maddenin başlığında asker ki
şilerden bahsedildiğine göre ikinci maddede 
bu şekilde sivil şahısların da uyuşturulmuş ol
masını muvafık bulmadım. Bu itibarla Başkan
lığa bir önerge verdim. Bunda ikinci fıkrada 
şöyle bir tadil yapılmasını arzu etmekteyim : 

«Yukarıki fıkrada yazılı fiil ve hareketlere 
Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri
nin şümulüne girecek şekilde iştirak etmiş bu
lunan askerî kişiler.» Burada «askerî kişiler» 
demek suretiyle kanunun başlığı ile maddesi 
birbirine uymuş oluyor. Bir kanununun başlı
ğına maddesinin de uyması zaruri olduğuna ve 
kanun da asker kişilerden bahsettiğine göre 
bu şekilde yapılması uygun olacaktır. 

Bu sebeple gerek Hükümet ve gerekse ge
rekçe bu şekilde ifade ettiği için, sözcünün 
sivil şahısların da maddeye katılması lâzımgel-
diği şeklindeki beyanatını sureti katiyede doğ
ru bulmuyorum. O zaman (Askerî kişilerin 
affı Kanunu) olmaktan çıkar. Eu hususun baş
lığa uydurulması için takririmin kabulünü arz 
ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOÖ-

LU — Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu 
sık sık işgal ediyorum, özür dilerim. 
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Hâdise, suç konusu olan bir fiilin affedil

mesi mevzuudur. Yüksek malumlarınızdır ki, 
suçu bizzat işliyenle suçun şeriki olanlar ara
sında af hususunda bir tefrik yapmak umumi-^ 
yet prensibini ihlâl edecektir. 

Ceza hukuku zaviyesinden iki nevi iştirak 
vardır : Birisi tâbiri atikiyle, faili asli merte
besindeki iştirak, ikincisi fer'an zimethallik. is
ter. asli fail olsun, ister şerik olsun, fiil işlen
diği sırada, cemiyette suç teşkil eden bir fii
lin af ile. ortadan kalkması hususunda, cemi
yete faydasını g'âz önünde tutarak bu yolda 
bir karara varılır, fakat bunların faili aslile
rinin affedilerek şeriklerinin affedilmemesi gi
bi bir tefrik affın mahiyetini ihlâl etmiş olur. 
Bu itibarla 64 - 65 nci maddenin hudut ve şü
mulü içerisine giren fiilde şerik olanların da 
'beraberce affedilmeleri zaruridir. 

Niçin asker kişileri affettin? Sivil kişile
rin şayet iştirakleri var ise ben bunları affetme
dim. Ne olacak? Siviller hakkında tahkikat de
vam edecek. Ne istiyoruz? Umumi af. 22 - 23 
Şubat olayları dolayısiyle işlenen fiili cemiye
tin gözünden silmek, kaldırmak ve bunun üze
rine artık tekrar nazarları çekmemekte fayda 
mülâhaza ediliyor. Ama diğer taraftan da şe
rikler hakkında «Devam etsin, unutulmasın, 
bu meseleler tekrar tekrar cemiyette dirilsin, 
münakaşa edilsin...» Bunun ne umumi afla, ne 
de onun espri getirdiği ve prensiple bağdaşa
cak tarafı yoktur. Ben Sayın ihsan Ataöv ar
kadaşımdan istirham ediyorum : Böyle bir tef
rikte hiçbir içtimai fayda olmadığını saym ar
kadaşımız lütfen takdir etsinler ve takrirlerini 
geri almak lûtfunda bulunsunlar. (Alkışlar) h 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Seyfi öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz, kanun yapma tekni
ği bakımından bir hususa işaret etmek istiyo
rum : 

Sayın Adalet Bakam, tasarının esprisini 
izah ederken bu kanunun şahısları istihdaf et
mediğini, yalnız bu gibi fiil ve hareketler 
hakkında kovuşturma yapılmıyacağını beyan 
ettiler* Esasen maddenin birinci fıkrası da bu 
gayeye hizmet etmektedir. Bu fiil ve hareket
ler hakkında takibat yapılamayacağına göre 
ister asli fail olsun, ister feri fail olsun, ister 
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askerî şahıs olsun, ister sivil şahıs olsun, bun
ların ayrıca maddenin ikinci fıkrasında ta-
dadedilmesine hukuk ve kanun tekniği bakı
mından lüzum ve zaruret olmadığı mütalâasm-
dayım. Bu itibarla ikinci fıkra bir haşiv ola
rak maddeye ithal edilmiştir, bunun çıkarılma
sını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUO&-

LU — Aynı mevzular üzerinde fikirlerin teker
rürü belki Muhterem Heyetinizi sıkabilir. Ama, 
mühim noktalara taallûk ettiği için kısaca ce
vaplandırılmasını zaruri bulmaktayım. 

Muhterem Seyfi Öztürk arkadaşım asgari % 
benim kadar ve benden iyi bilirler ki, iştirak
ler ya fiilî, yahut da fikrîdirler. Fiilî iştirak
ler maddenin birinci fıkrasında mürtefi kılmı
yor. Bunları 64 ncü maddenin hudut ve şümu
lü içinde mütalâa etmediğimiz takdirde fiilî 
iştirakleri affın şümulü dışında bırakmış olu
ruz. Bu itibadla ikinci fıkra bir haşiv değil
dir, bir zarureti hukukiyei mutlakadır. Bu se
beple ikinci fıkranın kalmasında bir zaruret gö
rüyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben takririmi verirken, bir aydan 
beri asker kişilerin affı meselesi devamlı olarak 
konuşulduğu ve kanun başlığı da böyle bulun
duğu için bu hususları nazarı itibara almış ve 
takririmi ona göre vermiştim. Hâşâ, sivil kişi
lerin afdışı tutulması gibi bir şey düşünmediğim 
gibi bilâkis sivil kişilerin affına canügöniilden 
taraftarım. Bu itibarla takririmi geri alıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok... 
Değiştirgeler vardır, okutuyorum. 

M. M. Başkanlığına 
Birinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve talebederim. 
Ordu 

Sadi Pehlivanoğlu 

Ek fıkra: 
«Asker kişilerden başkaları birinci ve ikinci 

fıkra hükümlerinden istifade edemezler» 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu sözcüsünün verdiği izahla, 

1 nci maddenin 2 nci fıkrasına sivil kişilerin de 
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girdiği anlaşıldığına göre kanunun matlabı ile 
İ nci madde hükmünün tevafuku bakımından 
tasarının matlabındaki (Asker kişiler tarafın
dan) ibaresinin tayyını arz ve teklif eylerim. 

Konya 
Rüştü özal 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katılı
yor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ-
DAÎ ORAL (Denizli) — Her iki önergeye de 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon h^r iki önergeye de 
katılmıyor. O halde önergeleri ayrı ayrı okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum, kabul edenler... etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Konya Miletvckili Rüştü özal'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum, kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etrai-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Birinci madde hükmünün, ve

rilmiş inzibatî kararlarla yapılmış idari işlem
lere şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz bu madde üzerinde 
bir noktayı öğrenmek için söz almış bulunuyo
rum. 

22 - 23 Şubat hâdiselerine karışanlardan -
gazetelerde okuduğumuza göre - 69 ordu men
subu tekaüde sevk edilmişlerdir. Bu tekaüde 
sevk edişin 42 sayılı Kanuna göre mi, yoksa 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesine göre mi oldu
ğunun açıklanmasını istirham ediyorum. 

; BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANCAR (istanbul) — 39 ncu maddenin (B) 
fıkrasına göre sicille olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu, bu
yurusu 
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SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - - Muti-

terem arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü ve Sayın 
Adalet Bakanı arkadaşlarımız demin huzurunuz
da bu kanunun umumi affı derpiş ettiğini beyan 
buyurdular. Bir kanun cürümleri affederken, 
inzibati cezalan mülzero olan fiiller bundan is
tisna kılmırsa büyük bir adaletsizliğe ve umumi 
af mefhumunda bir mantık tenakuzuna vâsıl olu
nur, kanaatindeyim. 

Bunun için muhterem Başkanlığa 2 nci mad
denin tasarıdan tamamen kaldırılmasını talebet-
tim ve bu hususta bir takrir vermiş bulunmak
tayım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Tarihî 

Meclisin muhterem azaları; önümüzde müzake
resi yapılmakta olan kanunun umumi bir af ka
nunu olduğu en salahiyetli ağızlardan burada 
itiraf edildi. Hakikat de budur. («İtiraf değil, 
beyan edildi» sesleri) Beyan veya itiraf.. Termi
noloji üzerinde duracaksak o başka! Meseleyi 
yeni baştan ele alalım. Ben arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum; Parlâmentoda serd edilen bir 
fikir ister müsbet olsun, ister beğenilmesin veya 
beğenilsin buna hürmet etmesini bilelim, mut
laka anlaşacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 - 23 Şubat hâdi
seleri sebebiyle emekliye sevk edilen kimselerin 
durumlarını mutlak surette tetkik edecek olur
sak, bu bir cezadır. Biz umumi afla, yine Adalet 
Bakanı ve diğer sayın arkadaşlarım burada çok 
güzel ifade ettiler, bir yarayı kapatmak, şu veya 
bu şekilde yapılmış bir hatayı ve hareketi ve bu
na verilecek bir cezayı bertaraf etmek suretiyle 
bu hâdiseyi unutmak istiyoruz. Şu halde 22-23 
Şubat hadiseleriyle ilgili kimselerin bu affın şü
mulüne girmeleri bunun tabiî bir neticesi olsa 
gerektir. 

Saniyen muhterem arkadaşlarım, 22 - 23 Şu
bat hâdiseleri sebebiyle emekliye sevk edilen kim
selerin corumlarını cezai olarak kabul ettiğimiz
den, cezasını bir tarafa bırakalım, daha ziyade 
rejimi kurtarmak, yaraları sarmak için bu kanu
nu getirmiş olduğumuzu defalarca söyledik, 
umumi bir af, Ceza Kanunu prensibine dönelim, 
bu suça merbut cezanın da ortadan kalkması en 
tabiî bir neticesidir. Şayet bunda samimî isek -
ki, bütün;;. arkadaşların samimiyetlerinden emi
nim - bu prensiplere riayet ederek, 22 • 23 Şubat 
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olaylarında emekliye sevk edilen kimseleri istih
daf eden ikinci maddenin bu prensipler muvace
hesinde, tasarıdan çıkarılması gerekir. Bu husu
su teklif ediyorum. Teklifimi Başkanlığa verdim. 
Af ile suçu ortadan kaldırdı; cezayı da ortadan 
kaldırmamızın bence tabiî bir neticesidir. Bu
nun kabulünü hassaten rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-
LU (C. Senatosu Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım; ikinci maddede yer almış bulunan inzi
bati mahiyetteki işlemlerle idari muameleleri 
hukuki hüviyetleri içerisinde mütalâa etmeden 
salim bir neticeye varmanın mümkün olmadı
ğı kanaatindeyim. Çok kıymetli arkadaşım 
Kaptan, «Madem ki, suçu affediyoruz, onun ta
biî neticesi olan bir cezayı da affetmemiz lâ
zımdır.» mütalâasiyle, netice itibariyle ittihaz 
edilmiş inzibati işlem ve kararların da mürtefi 
kılınmasını istediklerini beyan buyurdular. An
cak meseleyi ceza hududu içerisinde mütalâa 
edilince bu takdirde cezaların mevkiinde inzibati 
cezaların mahiyetini birbirinden tefrik etmenin 
zaruretiyle karşı karşıya kalırız. Ceza Kanunu
muza göre cezalar asli ceza mütemmim ceza ve
ya fer'i cezadan ibarettir. Affın hudut ve şü
mul içerisinde mütalâası gereken ancak bu üç 
katagoriye girebilen cezalar olacaktır. Halbuki 
inzibati muameleler ceza hukuku ve hududu 
içerisinde değil, tamamen kendi hudutları içe
risinde idari muameleler içerisinde mütalâası 
gereken bir husustur ve doktirinler bunların 
umumi naz ile mürtefi olacaklarına dair hiçbir 
kayıt mevcut bulunmamaktadır. Aksine bugü
ne kadar çıkmış olan af kanunlarımızı tetkik 
buyurduğunuz jzaman göreceiksiniz ki, her bi
risinde bunlar daima istisna edilmişlerdir. Ce
miyetin bir hâdiseyi suçluluk hududu içerisinde 
görmeyi arzu etmemesi başka ama bunun yanı 
başında bir Devlet hizmetinde, bir âmme hizme
tinde bulunanın bu sebeple inzibati cezaya du
çar edilmeleri başka zaviyeden mütalâası gerek
tir. Hattâ ceza takibi altında bulunan, mahkûm 
olan bir şahsın ceza mahkûmiyeti onun hakkın
da inzibati ceza verilmesine de mâna teşkil et
mez, ayrıca inzibati ceza tâyin edilir. Demek 
ki, ceza hukukunun tamamen hududu dışında 
kalmaktadır. 5677 nin 7 nci maddesini okuya
lım : I 
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«Bu kanun hükümlerinin hâkimlerce memu
rin kanunlariyle bunlara ek kanunlara ve sair 
hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verile-; 
cek daha ileriye giderek verilmiş ve verilecek 
inzibati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemle
re ve subay, askerî memur gedikli erbaş ve er
başların ve cezalarının hukuki neticelerinden 
olan rütbelerini kaybetmesi ve orduya subay, 
memur, gedikli olarak kabul olunmamak ve 
askerî nisbetinin kesilmesi işlemlerinin şümulü 
yoktur. Daha geniş .bir hudut içerisinde bun
lara asıl bunlara şümulü olmadığı beyan edil
miştir. 2330 sayılı Kanunun 12_nci maddesi 
aynı mahiyette ve mealde hükümleri ihtiva et
mektedir.» 

Ne yapacağız? Bir hâdiseyi fiiliye karşısın
da cemiyet bir atıfet göstermekte ve cemiyetin 
faidesini burada bulmakta ve buna dayanarak 
bir teşekkülün bir müessesenin içerisinde de 
husule gelmiş birtakım hâdisat mevcut. «Ben 
seni ceza bakımından affedeceğim ama seni bu 
sebeplerle tâbi tuttuğum idari muameleyi de 
kaldırıyorum.» dersem yine istediğim gibi bu 
müessesenin içerisinde at oynat. Bundan bir 
fayda beMiyecek miyiz, bundan bir fayda gele
cek mi, arkadaşlarım? Cemiyetin faydasını her 
şeyin üstünde tutarsak ancak ve ancak o va
kit salim bir fikre teveccüh etmiş oluruz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki, 
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci maddenin mü
zakeresi esnasında, bir fikirle karşılaşmış bulu
nuyoruz: «Madem ki, affediyoruz, affımız dört 
başı mâmur olsaydı, iyi olmaz mı idi?» 

Arkadaşlar, gönül isterdi ki, insanların di
mağlarına etki yapabilecek bir âlet ve hafıza
larına yeniden yaşanabilecek bir keşif olsaydı, 
bu kanunu burada müzakere edilerken, hepi
miz böyle bir haptan alarak yerlerimize oturup 
ondan sonra müzakere etseydik. 

Aslında 22 - 23 Şubat hâdiseleri bir tâyin 
mevzuundan, fiili safhaya intikal etmiş bir olay
dan başka bir şey değildir. Bir Hükümet tasar
rufu karşısında, pek tabiî olan bir Hükümet ta
sarrufu karşısında bir direnme ile başlamış, da
ha evvelden büyümüş ve hazırlanmış olan bir 
olay meydana çıkmıştır. Şimdi biz onlar hak
kındaki idari tasarrufları kaldırmakla Hükü-
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metin bizatihi hâdiseye bidayette ve sonraki in-
siyatifiyetini elinden almış oluyoruz. Aslında 
Hükümetin bizzat hâdiseler esnasında da ön 
plânda tuttuğu şey af olacaktır, ama emekli
lik mevzuu bunun dışında kalmıştır. Arkadaş
larım, Ordunun siyasi olaylar dışında bir de 
kendi iç bünyesinde örf ve âdeti vardır. Ara
larında kendine has bir oluş sistemleri vardır, 
22 - 23 Şubat hâdiselerinde bu oluş sistemi mu
ayyen bir noktasından kırılmıştır. Artık bu hâ
diselere iştirak edenlerin, yeniden Ordu safla
rında, umumi affın içindeki merhamet hislerin
den faydalanarak görülmesi; affın asıl gayesi 
olan rahatlık ve huzuru bilâkis selbeder. (Bra
vo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; hâdiselerle uzak
tan ve yakından hiçbir ilgisi olmadığına kati
yetle inandığımız o zamanki Kara Kuvvetleri 
Kumandanı, demin arz ettiğim hususu nazarı 
itibara alarak, istifa etmiştir. Demek ordunun 
içinde bulunduğu hâl, aslında Parlâmentoya 
güvenen, onu destekliyen, onun hem müdafii 
hem de demokrasi teminatı olan ordu içindeki 
psikolojik yönden rahatsız halin aradan çıkarıl
ması iledir ki, affın vereceği huzur ordunun 
bütün kademelerinde meydana gelebilsin. Eğer 
bu ordunun huzuru için bir kanun ise, aradan 
bir diken tesiri yapan hükmün çıkarılması af 
kadar lüzumlu olan bir âmildir, ikinci madde
de değiştirilmesi derpiş edilen hükümle aftan 
sonra tekrar cezalandırma yapılmaktadır ki bu, 
parlâmentoyu müdafaa eden kuvvetlerle karşı
daki kuvvetleri tuhaf bir yere düşürür. (Gü
rültüler, «Yeter», sesleri) Burada atılacak en 
ufak bir adım neticeyi çıkmaza götürür. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlar; 
muhterem Adalet Bakanının bu mevzua müte
dair mütalâalarına komisyon olarak aynen işti
rak ediyoruz. Yalnız, şu noktada kıymetli ar
kadaşlarıma bir malûmat arz etmek isterim. 
Doktriner bir mevzu münakaşa edilmiş ve bir 
neticeye varılmıştır. Ceza Hukuku Ord. Prof. 
Sayın Tahir Taner ve İtalyan müellifi Foçini 
aynen şöyle söylemektedirler : «Umumi af inzi
bati cezalara şâmil olmaz,» âmme dâvası ile di
siplin takibatı ayrı şeydir. Ceza hukuku zavi
yesinden tamamen tefrik edilmiş olan bu husus, 
madde olarak tedvin edilmiştir. Aynen kabul 
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buyurulmasmı komisyon adına istirham ediyo
ruz. (Bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım, biraz evvel konuşan iki arkadaşımız, em
rinizle cevaplandırdığım hususta, ordudan di
siplin mülâhazası ile ayrılan bu arkadaşların» 
âdeta tekrar orduya alınması lâzımdır, diyecek 
kadar ileri gitmişlerdir. Arkadaşlar, ordu, bir 
spor cemiyeti gibi, bir siyasi parti gibi, gevşek 
disiplinli bir müessese olarak mütalâa edilemez. 
Arkadaşım bunu eğer zühulen söylemişse me
sele yok, ama bilerek söylemiş, bilerek yapmış
sa üzülünecek bir şeydir. Bu türlü davranışla
rın tekrar huzursuzluk yaratacağını ifade et
mek isterim, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mustafa Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım, sözlerimin bihakkin anla
şılmadığına kaaniim. (Ortadan, «Anlaşıldı» ses
leri) Ben, ceza hukuku tekniği bakımından bu
na da şâmildir, gibi bir şey söylemedim. 

Saniyen, komisyon sözcüsü arkadaşım bura
da büyük müelliflerden yazılar okudu arkadaş
lar. Bu inzibati cezalara da şâmil olup olmadı
ğına aittir. Bunun münakaşası birçok münaza
ralarda yapılmıştır. Umumi af tamamen suçu 
ortadan kaldırdığına göre, acaba inzibati ceza
lara da şâmil midir, değil midir, bunun üzerin
de durmak lâzımdır, dedim. Bendeniz tamamen 
umumi affın üzerinde durdum. 

Hâdiseyi unutacağız. Bir yarayı sarmak 
mevzuubahistir, umumi af ile, kısmi af arasın
daki fark; hususi af cezayı ortadan kaldırır, 
umumi af ise suçu ortadan kaldırır. Şu halde 
suç ortadan kalkınca, nasıl olur da neticeyi 
ortada bırakabiliriz? Mademki umumi bir af 
yapıyoruz, bir hâdiseyi unutmak niyetindeyiz, 
şu halde bunu tamamen unutalım. 

Bu nasıl olur? Bu, ikinci maddeyi kaldır
makla olur. (Gürültüler) Efendim, Ceza Kanu
nuna göre bir fiil, ya suçtur, ya değildir. Suçsa 
bunu ortadan kaldırıyoruz, bu afla. Bu, umumi 
affın mahiyeti icabıdır. Teklifi bunun için yap
tım. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim, madde için yeterlik 
önergeleri var, okuyorua : 
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Yüksek Başkanlığa 

2 nci madde üzerindeki müzakerelerle Bü
yük Meclis aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Muammer Ertan 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
•Askerî kişiler hakkındaki görüşülen af tasa

rısının ikinci maddesi üzerindeki görüşmelerin 
yeterliği hususunun oya konulmasını arz ve tek
lif eyleriz. 

30 . 4 . 1962 
Kars Ankara 

Bahtiyar Vural İbrahim îmirzalıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci madde hakkındaki müzakerenin kifa

yetinin reye konulmasını arz ederim. 
30 . 4 . 1962 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Madde üzerindeki bu kifayet 
takrirlerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Madde üzerinde değiştirgeler var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunda zikredilen fiil ve hareketleri işli-

yenler umumi affa mazhar olduklarına göre : 
İkinci maddenin tamamen kanundan çıka

rılmasını arz ve talebederim. 
Ordu 

Sadi Pehlivanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
Etmiyor, önergeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Redqlolundu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan (145) sayılı Af 

kanunu tasarısından (2) nci maddenin çıkarıl
masını talep ve teklif ediyorum. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Bu önerge de aynı mahiyette 
olduğu için reylerinize koymuyorum. Şimdi 
ikinci maddeyi tekrar okutuyorum : 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

30.4.1962 0 : 1 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon ar

kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeler üzerindeki görüşmeler sona ermiş
tir. Şimdi Tüzüğün 110 ncu maddesine göre bi
risi lehte, birisi de aleyhte olmak üzere iki ki
şiye söz vereceğim. Lehinde konuşmak üzere Oe-
vad Odyakmaz arkadaşımız söz istemişlerdir, 
buyurun efendim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar, memleketi huzursuz kılan bir
çok sebepler maalesef mevcuttur. Bu durum 
karşısında yeni huzursuzluk sebepleri yaratma
mak icabeder. 

Bu mülâhazalarla âmilleri ve gayesi ana ha
taları ile herkesin malûmu olan 22 Şubat hâdise
lerine karışanların affı, kanaatimce yerinde ve 
orduyu siyasetten uzak tutmak istikametinde, 
ordu içinde ve dışında samimî gayret gösteren
lere yardımcı bir hareket olacaktır. 

Büyük Meclisin göstereceğini ümidettiğim 
bu atıfetinin hakiki mânasında anlaşılmasını ve 
memleket huzuruna hizmet etmesini temenni 
ederim. Bu atıfet, maceracı emeller peşinde koş
mak istiyenlerin cüretini artırmamalıdır. Aynı 
yolu denemek istiyenler şayet çıkarsa karşıla
rında yeni bir atıfeti değil, millî iradenin hu
dutsuz ve ezici kudretini bulacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile mem
leket huzuruna hizmet edeceğine inandığım bir 
temennimi de ifade etmeme müsaadelerinizi rica 
ederim. 

Hükümet programında geçmiş siyasi müca
delelerin yaralarını tedavi edecek tedbirlerin 
alınacağı hususu da belirtilmiştir. 

Büyük Meclisin tasvibine mazhar olan bu 
va'din icaplarının da yerine getirilmesini ve 
münasip bir zamanda siyasi mahkûmlar için de 
aynı şefkat ve atıfetin gösterilmesini en samimî 

I duygularla ifade etmek isterim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) : _ , 
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(BAŞKAN — Efendim, teklif gereğince ka- 1 

nun açık oya konulacaktır. Onun için kimse 
salonu terk etmesin. Aleyhte konuşacak var mı? 
Buyurun Sayın Fuat Arna. 

FUAT ARNA (İstanbul) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, biraz sonra kanuniyet kesbede-
cek olan bu mevzuun tümü üzerinde biraz ev
vel görüşmeyi çok arzu etmiştim, fakat imkân 
olmadı. Şimdi bu vesile ile bâzı hususlara temas 
etmeyi memleketin yüksek menfaati bakımından 
lüzumlu görmekteyim. 

Aziz arkadaşlar, bir hakikat bütün çıplak
lığı ile önümüzde durmaktadır: Bir emrivaki 
olarak bu kanun huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Buna muvazi olarak hemen şunu bu
rada ifade etmeyi bir borç telâkki etmekteyim: 
22-23 Şubata bağliyan geceki hâdiseyi kansız 
olarak geçirtmek gibi bir hareket dolayısiyle 
Sayın İnönü'ye teşekkür etmeyi bir vazife bi
lirim. 

Fakat arkadaşlar, bir noktayı da açık ola
rak ifade etmek isterim : 22 Şubat günü akşa
ma doğru, yani ihtilâl hareketleri başladığı 
zaman Meclis hali içtimada idi. Dikkatinizi 
çekerim, zannedersem, Sayın Fuat Sirmen'e bir 
haber geldi. Sirmen, o anda bir tezkere yaza
rak, Başkanlığa vekâlet eden zata gönderdi. 
Başkanlığa vekâlet eden zat da, içtimai dağıttı. 
(«Kanunla ne alâkası var? sesleri») (orta sıra
lardan gürültüler) Kanunla çok alâkası var. 
Hali içtimada olan bir Meclisi böyle hâdise
lerde dağıtmak değil, içtimain devamını iste
mekte isabet vardır. (Sağdan alkışlar) Hattâ, 
içtimada olmasak bile, gece yarısı bile olsa 
bizi bu çatının altına çağırmaları icabederdi. 
Bunu yapmadıkları için teessürlerimi ifade et
mek isterim. 

Arkadaşlar, bu noktaya temas ederken, 
Sayın Meclis Reisine de teessürlerimi ifade et
mekten kendimi menedemiyorum ve. 

Şimdi kendilerini bilhassa ikaz ediyorum. 
Bu gibi hâdiseler karşısında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini derhal haberdar etmek lâzım
dır. Burada kaçacak insanlar yoktur. (Gürül
tüler, orta sıralardan gülüşmeler) Millî irade
nin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisini vesayetine almayı düşünen kuvvetler ve 
kudretler, nereden gelirse gelsin karşısına 
dikilecek bu memleketin samimî evlâtları var
dır. (Sağdan alkışlar) | 
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Muhterem arkadaşlar, 
C. H. P. BİR MİLLETVEKİLİ — (Bu ko-

konuşmalarımızın mevzu ile alâkası var mı?) 
FUAT ARNA (Devamla) — Çok rica ede

rim beyefendi, dinlediğiniz mevzu ile alâkası 
var mı yok mu, göreceksiniz. Hem de çok büyük 
alâkası vardır, esaslı alâkası vardır... 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rinde mi konuşuyorsunuz ? 

FUAT ARNA (Devamla) — Yine takdir 
edersiniz ki bu, madalyonun birinci tarafı, ikin
ci tarafı, ikinci cephesine geçersek, görürüz 
ki kanunlar ne kadar cemiyetin arzusuna uy
gun olmasa dahi, başka bir deyişle ifade etmek 
icabederse, antidemokratik olsun, cemiyeti sı
kıcı, tazyik edici olsun, eğer kanunlar, cemi
yeti ilgilendiren kanunlar siyyanen tatbik edil-
miyecek olursa daha çok sıkıcı olur. Yine baş
ka bir deyişle ifade etmek icabederse; en kö
tü kanun bile siyyanen tatbik edilirse cemiye
te ve vatandaşlara o kadar büyük huzursuzluk 
vermez. Fakat bir kanun tasavvur edelim, çok 
mükemmeldir, demokratiktir; fakat siyya
nen tatbik edilmemektedir, o kanundan bu 
memlekete ve vatandaşlara hayır gelmez. 

Arkadaşlar, af kanunları da böyledir. Va
tandaşların bir kısmını affederken, diğer bir 
kısmını bir köşede bırakmak adalet duygula-
riyle kabili telif değildir. 

Arkadaşlar; temenni ederdim ki, cemiyetin 
unutulmasını arzu ettiği bir mevzuda bu ka
nun, hiç değilse siyasi afla birlikte getirilmiş 
olsun. (Sağdan ve soldan alkışlar) Yok arka
daşlar, yok. 

BAŞKAN — İşi şahsiyata kaçırmıyalım. 
FUAT ARNA (Devamla) — Benim şahsi

yatla alâkam yok, muhataplarım yok efendim. 
(«Siyasi yatırım yapma» sesleri), (Gürültüler) 
Yok, siyasi yatırımmış, orduda anarşi yaratır-
mış, diye kanaatlerimizi söylemiyecek miyiz? 
Hayatını bütün bu dâva uğrunda harcamış bir 
adamım, elbette söyliyeceğim. («Üzerinde ko
nuş» sesleri, gürültüler) Dinleyin, kanunun tü
mü üzerinde konuşuyorum. Af Kanunu, Adalet 
Bakanının da sık sık izah ettikleri gibi, unu
tulması memleket için hayırlı olacak birtakım 
hâdiselerin unutulması için bir lütuf ve atıfet 
ifade ediyorsa, bu kanun mücerret olarak bu 
hâdiseleri unutturamaz, arkadaşlar. Bu kanun» 
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da başka bir isabetsizlik daha var, emekliye sevk 
edilenler hakkındaki subaylara da zulüm edi
yoruz. (Gülüşmeler) 

~ARlF ERTUNGA (îzmir) — Sen niye bir 
teklif getirmiyorsun? 

FUAT ARNA (Devamla) — Bırakalım bu 
eski itiyatları, bırakalım. Vallahi yazık oluyor, 
billahi yazık oluyor, memlekete! (Sağdan, al
kışlar) Bırakalım arkadaşlar. Ben bu kanunun 
tümü üzerinde aleyhte olarak konuşmak için 
çıktım. Teklif getiririm, getirmem, kanaatimi 
şöyle ifade ederim veya etmem, bunlar bir ta
rafa arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, hatibi ayrı ayrı ce-
vapvermeye mecbur eylemeyin, lütfen. («Mevzu 
üzerinde konuşsun» sesleri) 

FUAT ARNA (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bâzı arkadaşlar, «istediğin kadar si
yasi yatırım yaptın» diyorlar. Yatırım yapmak 
için bu mukaddes kürsüden konuşanın Allah 
bin defa belâsını versin, bin defa belâsını ver
sin, (Gürültüler, sağdan, alkışlar) Kim yatırım 
yapıyor? Yatırım yapmak icabeden şahıslar en 
yüksek mevkide iken ben yatırım yapmamış bir 
insanım. Ne yatırımından bahsediyorsunuz? 
Ben insanlık haysiyetinden bahsediyorum. İn
sanoğlunu diğer mahlûkattan ayıran mümtaz 
vasıflardan bahsediyorum. Bu yürümez arka
daşlar, yürümez!... Ben yatırım yapanları çok 
iyi tanırım. 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde konuşa
caksınız. 

FUAT ARNA (Devamla) — Müsaade edi
niz de bitireyim... 

Arkadaşlar; şunu bilelim ki, katî olarak bi
lelim ki, bu gidişat, bu çeşit Meclis müzakere
leri bu memlekete er geç felâket getiriyor, de
mektir. Siz hakikatleri konuşturmak istemiyor
sunuz, gürültü ediyorsunuz. Fakat realite bu
dur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsilci
leri olarak yaralar sarılmak isteniyor, fa
kat, sadece askerî bir af kanunu ile, bu olmaz. 

Milletçe bu içtimai buhranın halli umu
mi bir af kanununa ihtiyacolduğu ifade 
edilmekte, bütün memlekette bunun münakaşası 
yapılmaktadır. Mücerret olarak bu kanunu bu
gün çıkartacağınıza göre üç gün sonraki Avru
pa mecmualarını, gazetelerini okuyunuz, siya-
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set âleminde nasıl mütalâa edildiğini göreceksi
niz. O zaman pişman olacağız, ama iş işte» 
geçmiş olacak. Hürmetlerimle. (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Kanunun açık oylaması hak
kında İçtüzüğün 136 ncı maddesine dayanan 
(bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmesi tamamlanan (Asker kişiler tara

fından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle ve
ya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek 
mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza 
kovuşturması yapılmaması hakkındaki kanun 
tasarısı) mn; 

İçtüzüğün (136) ncı maddesi gereğince açık 
oya konmasını arz ve teklif ederiz. 

30 . 4 . 1962 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Edirne 
Süleyman Bilge 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

İstanbul 
Suphi Baykam 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Muğla 
Turhan Şahin 

Gümüşane 
Halis Bayramoğlu 

Siirt 
Cevdet Aydın 

İstanbul 
Sabri Vardarlı 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Mardin 
Şevki Aysan 

Trabzan 
Kâmuran Ural 

Hakkâri 
Ahmet Zeytin 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Gaziantep 
Dr. Muzaffer Canbolat 

Amasya 
Reşat Arpacıoğlu 

Denizli 
İsmail Ertan 

Kırklareli 
Hasan Tahsin Uzun 

Diyarbakır 
Hilmi Güldoğan 

Diyarbakır 
Şehmus Arslan 

BAŞKAN — 21 arkadaştan iki arkadaş im
zasını geri almak arzu ediyor. Takriri okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Açık oy teklifimizi geri aldığımızı ara ede

riz. 
Mardin 

Şevki Aysan 
Denizli 

İsmail Ertan 
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BAŞKAN — 19 arkadaş açık oyda ısrar «di

yor demektir. Şu halde açık oya sunuyoruz. 
Oylamaya Malatya Milletvekillerinden başlıyo
ruz. 

(Oylar toplandı.) 
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ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonu
cunu arz ediyorum : 

Reye iştirak edenler 311 
Kabul edenler 294 
Reddedenler 13 
Çekinserler 4 
Bu suretle tasarı Meclisinizin büyük çoğun

luğu ile kalbul edilmiştir. (Alkışlar) 
Vakit gecikmiştir. 2 Mayıs Çarşamba günü 

saat onbeşte toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı 
efendim?... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 
olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olayla
ra esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil 
ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılma-
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Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas 
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması hak

kındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibnahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yıkriaz 
Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyan ar 

Açık üyelikler 

450 
3 ! 1 
294 

13 
4 

137 
2 

[Kabul edenler] 
ibrahim Sıtkı Ha/tip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Pa'ksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Satyit Osıman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haüt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
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ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Azdz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğhı 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğhı 
Nuredddn özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet S i m Hocaoğilu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Anslan 
Yahya Dermancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Bayıkam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Mühiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekânel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

M. Meclisi B : 82 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Kestkin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüş pa1 a 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Biligisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gür-kan 
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İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatlipoğbı 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahiıt Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hüjmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asıma Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Cerdtoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Osıman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Aitay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Aİi Rıza Ulusoy 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuneır 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

M. Meclisi B : 
UBFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakıdıç 
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VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizanıoğlu 
Celâl Sungur 

Veli Uyar 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Bamiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaık 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

ibrahim Tekin 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Palat 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

[Çekinserler] 
ANKARA 

ismail Gence 

İSTANBUL 
Ahmet Oğuz 
Fuat Arna 

Şükrü Akkan 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KONYA 
Faruk Sükan 
irfan Baran 

TRABZON 
Selâhattiin Güven 

KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 

[Oya katilmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
'Mehmet Turgut 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavda.r-
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çdbanoğlu 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San (I.) 
"Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
inayet Munsaloğlu 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormau 
(Başkan V.) 
Saadet Evren 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
d) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık (1.) 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 

M. Meclisi B : i 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay (1.) 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen (1.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

[Açık 
Manisa 
Muş 
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İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sadt Mutlu 

NEVŞEHİR 
Âli Baran Nuananoglu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp (1.) 

ORDU 
Refet Aksoy (Baş. V.) 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer (l.Ü.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 

üyelikler] 
1 
1 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (1.) 
Grüner Samözen 
Reşat Turhan v 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (1.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura (1.) 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Görentaş 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı M İL L E T M E C L t S t S. Sayısı : 

Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle 
veya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette iş
lenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapılmaması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları 

raporları (1/188) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 4 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1755/1269 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 18 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılan 
(Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas 
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması hakkın
da kanun tasarısı) gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

ismet tnönû 

GEREKÇE 

27 Mayıs devriminden bu yana memleketimizde normal Demokratik Rejimi bütün icaplariyle ve 
bütün teminat müesseseleriyle gerçekleştirmek ve yerleştirmek yolunda büyük gayretler gösteril
miştir. 

Yeni Anayasanın ve Seçim Kanununun kabulü, hür seçimlerin yapılması bu yolda katedilmiş olan 
büyük mesafenin bellibaslı merhalelerini teşkil eder. Şartların zaruri ve meşru olarak ortaya çıkar
dığı bir ihtilâl rejiminden normal demokratik rejime geçiş yolunda çeşitli güçlüklerin yenilmesi ko
lay olmamıştır. 

Normal demokratik rejime geçiş yolunda karşılaşılan güçlükler ve sarsıntılar 15 Ekim seçimle
rinden sonra da zaman zaman kendisini göstermiştir. 

22 - 23 Şubat olaylarının hangi şartlar altında zuhur ettiği ve nasıl sonuçlandığı herkesçe bilin
mektedir. 

Demokratik rejim ve memleket için vahim sonuçlar doğurması mümkün bulunan olaylar, Dev
let kuvvetlerinin basireti, yüksek vazife duygusu ve vatanseverliğiyle önlenebilmiştir. 

22 - 23 Şubat olaylarının ınâsum vatandaş kanı dökülmeden önlenmesinde, teşebbüsten derhal 
vazgeçildiği takdirde idari ve inzibati tedbirler dışında her hangi bir ceza kovuşturması yapılmaması 
yolundaki karar ve davranışın büyük bir rol oynadığı da herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Bir intikal devri sarsıntılarının düğüm noktasını ve son tezahürünü teşkil eden 22 - 23 Şubat olay-
lariyle ilgili fiil ve hareketler ile bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette bulunan ve asker ki
şiler tarafından işlenmiş olan fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapılmamasında cemiyetin 
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yüksek menfaatleri vardır. Bu suretle bir intikal devrinin Silâhlı Kuvvetlerimize de sirayet eden 
sarsıntılarının izalesi ve Devlet hayatımızın normal mecrasında güvenle devam etmesi için gerekli 
zemin tesis edilmiş olacaktır. Kanun tasarısının birinci maddesi bu maksatla sevk edilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesinde Ceza Hukukunun mütearifesi olsa dahi birinci madde hükmünün 
verilmiş inzibati kararlarla, yapılmış idari işlemlere şümulü olmadığının açıklanmasında, fayda gö
rülmüştür. 

Kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri yürürlük tarihi ile, kanunu yürütecek makamı göster-
mektedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Mülî Savunma Komisyonu 

Esas No: 1/188 
Karar No: 14 

25.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara 
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması 
hakkında kanun tasarısı, Adalet ve Millî Savunma Bakanları ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet tasarısı gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görül
müş ve tasan aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
izmir 

Mehmet Ali Aytaş 

Amasya 
İsmail Sarıgöz 

Erzurum 
Şeraf ettim Konuray 

istanbul 
M. Ğtza Bertan 

iSözcü 
Ordu 

Ferda Güley 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

'İstanbul 
Hilmi Oben 

(Kocaeli 
CHâldan Kısayöl 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

Süreyya Koç 

Aydın 
Hilmi Aydıncer 

imzada bulunamadı 

İçel 
!M. Ali Ardan 

İmzada bulunamadi 

Kara 
S%m öktem 

Muş 
Sami öztürk 

Adıyaman 
Mehmet özbay 

Balıkesir 
Kaya Bulut 

İmzada bulunamadı 

İçel 
Yahya Dermancı 

Kars 
Bahtiyar Vural 

Niğde 
Asım Eren 
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Adalet Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No : i/188 
Karar No : 11 

27 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara 
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılmaması 
hakkındaki kanun tasarısı 25 . 4 . 1962 tarihinde komisyonumuza tevdi edilmekle 27 . 4 . 1962 
tarihinde, Adalet ve Millî Savunma Bakanlan ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tet
kik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuz, 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle işlenen veya bu tarihten önce işlenmiş 
olup da bu olaylara esas teşkil edecek mahiyetteki fiil ve hareketlerin suç olma vasfını kaldıran 
ve binnetice ceza takibi yapılmamasını tazammun eden af tasarısını cemiyetin yüksek menfaatleri 
ve içtimai fayda bakımından ve Hükümet gerekçesinde de bertafsil izah olunan sebeplerle aynen 
kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

fiî&zığ 
Naci Güray 

imzada bulunamadı ' 

izmir 
Mustafa Uyar 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Denizli 

Hüdai Oral 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

"\ 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Kayseri 

Mehmet Göker 

Erzurum 
Nihat Diler 

imzada bulunamadı 

Kayseri 
Abdülhalim Araş 

Mardin 
Talât Oğuz 

Çanakkale 
Burhan Arat 

İmzada bulunamadı 

içel 
özlenen büyük huzura 

başlangıç olur ümidiyle 
Mazhar Arikan 

Maraş 
Hasan Fehmi Evliya 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜÎCET TEKLÎFÎ 

Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 1962 
olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olay
lara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen 
fiil ve hareketler için ceza kovuştuurulması 

yapılmaması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Asker kişiler tarafından 
22 - 23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle işlenen 
veya bu tarihten önce işlenmiş olup da bu 
olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette bu
lunan fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması 
yapılmaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil ve hareketlere 
Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri
nin şümulüne girecek şekilde iştirak etmiş bu
lunanlar hakkında da aynı hüküm tatbik olu
nur. 

MADDE 2. — Birinci madde hükmünün, ve
rilmiş inzibatî kararlarla yapılmış idari işlem
lere şümulü yoktur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Başbakan 
/.- înönü 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

18 . 4 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 

A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. înan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Basın-Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
II. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C, Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

îmar ve tskân Bakanı 
M. Güven 

\>m<t 
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