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109. Birleşim 

12 . 7 . 1966 Salı 

îçindekileı 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 630 
2. — Gelen kâğıtlar 631 
3. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 631,659 
1. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-

ın, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişki
lerin bütün ayrıntı]ariyle yeniden gözden 
geçirilmesini sağlamak üzere Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(iı/39) mı 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Ayhar'm, Amerika Birleşik Devletleri 
ile imzalanmış '12 Temmuz 1947 tarihli 
Yardım .Anlaşmasından bu yana, Türkiye 
ile adı geçen Devlet arasında kaç aded 
ikili anlaşma, sözleşme veya karşılıklı 
mektup gibi tarafları bağlayıcı nitelikte 
belge imzalandığına dair Başbakandan 
sözlü sorusunu geri istediği hakkında 
önergesi (6/70) • 632 

3. — Ziyaret maksadiyle memleketi
mize gelmiş olan Batı Almanya Dışişleri . 
Bakanı Gerhatr Schroeder'in Meclis Kor
diplomatik Looasındaki yerini alması sı
rasında kendisine Başkanlıkça «hoş gel
diniz» deni'lmeisi. 659 

Sayfa 
4. — Görüşülen işler 632,659 

1. — Bâzı suç ye cezaların affı hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arka
daşının, Vergi suç ve cezalarının affı 
hakkında; Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Bâ-
",ı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili îs-

aail Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, 
~>âzı siyasi suçlarla basın suçlarım n ve 
'bunlarla ilgili 'olarak mahkûm «olmuş di-
^er suçluların cezalarının affına dair; 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
' îahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
lara Harb Okulu öğrencisinin affı hak
kında Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
:ım, Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
/e Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 
üayları ile ilgili suçlular ile diğer bir kı-
iim suçluların affma ve bir kısım idari 
işlemlerin değiştirildiğine dair kanun tek-
lefleri ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) 632:66(8;659:682 



1. — GEÇEN TUT 

Bütçe ve Plân Komisyonundan çekildiğine 
dair Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in ya
zısı okunarak bilgiye sunuldu. 

Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarı
sı ve tekliflerin tümü üzerindeki görüşmeler 
bitirildikten sonra maddelerine geçilmesi ve 
ivediliği kabul olundu. 

Gecekondu kanun tasarısının, tümünün ye
niden yapılan açık oylaması ve tasnifi sonunda 
kabul olunduğu bildirildi. 

Bâzı suç. ve cezaların affı hakkm'daiki ka
nun tasarısı ve tekliflerin görüşülmesinin bi-

Sözlü sorular 
1. —• Aydın Milletvekili Kesat Özarda'nm, 

.1. . 11 . 1965 den 1 . 7 . 1966 tarihine kadar 
Milet Meclisi komisyonlarından bir birinin ka
çar defa toplantıya çağrıldığına ve toplantıya 
gelmiyen üyelerle çıkarılan ve çıkarılanııyan iş
lere, dair Mellet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/375) 

2. —• Tokat Milletvekili Osman Saraç.'in, To
kat - Erbaa karayolu yapımının ne zaman ta-
ma.mlanaeağma dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/376) 

3. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, Batı 
Trakya'daki ırkdaşlarımızın üzerine gittikçe art
makla olan Yunan baskısının önüne geçmek için 
ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğüne da
ir sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/377) 

4. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, Fa-
turasız mal satışının önlenmesi için ne çare dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/378) 

5. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, To
kat'ın Omala ovasını sulayacak kanalın yapı
mının bugüne kadar niçin geciktirildiğine dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/379) 

TAK ÖZETİ 

timine kadar, Cumartesi ve Pazar günleri dışın
da, her o;{'m saat .15 ten 20 ye kadar birle dm 
yapılmasına dair yapılan teklif oya sunularak 
kabul olunduktan sonra, 

12 Temmuz 1966 Salı günü saat J5 t e top
lanılmak üzere Birleşime (saat 19,43 te) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

6. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Erbaa karayolu yapımının ne zaman 
bitirileceğine dair sözlü soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/380) 

7. — Denizli Milletvekili Atıf •Sohoğlu'nun, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında, tan
ına elverişli ne miktar toprak bulunduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (6/381) 

8. — Denizli Milletvekili Atıf ^Sohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy kasabası
nın bucak olması hakkındaki vâki müracaatların 
hangi safhada bulunduğuna dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/382) 

9. — Denizli Milletvekili Atıf Sohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir numune fidanlığı 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/383) 

Yazık soru 

1. — Mardin Milletvekili Fuat Uluç'un, Su
riye Hükümetinin, Türk vatandaşlarının Suriye'
de bulunan topraklarını, bedelini ödemeden, dev-
lctleştirdiğinin doğru olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri ve Dışişleri Bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/173) 

SOKULAR 

— 630 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/196; Cumhuriyet 
Senatosu 1/655) (Gündeme) (S. Sayısı : 129) 

2. — 1936 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/199, 2/297, 2/327, 2/330, 2/334, Cum
huriyet Senatosu 1/656) (Gündeme) (S. Sayısı : 
130) 

» • « 

B İ K İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bezbeyli 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğl:ı (Zonguldak), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 109 ncu Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletveikli Çetin Altan'tn, 
Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün 
ayrıntılariyle yeniden gözden geçirilmesini sağ
lamak üzere Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/39) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye İşçi Partisinin öteden beri üzerinde 

durduğu Türk - Amerikan ilişkilerinin ve Türk 
dış siyasetinin mutlaka yeniden gözden geçirilme
si gerektiği tezinin yeni somut örnekleri günler
den beri kamu oyunu işgal etmektedir. 

Bu meseleler etrafında iktidar çevrelerinin ge
reken titizliği göstermeleri şöyle dursun, umursa
maz bir sessizliği tercih etmeleri, Türkiye İşçi 
Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar tarafın
dan ikili anlaşmalar hakkında verilmiş olan sözlü 
sorunun 7 aydan beri cevapsız bırakılması para

lelinde A. P. Hükümetini gitgide ağırlaşan bir 
töhmet altına sokmaktadır. 

T. C. Devletinin egemenlik haklarının korun
masına karşı gösterilen bu kasıtlı kayıtsızlık etra
fında Yüce Meclise bir gensoru açılması zorunlu 
olmuştur. 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerle Amerika ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ayrıntılariyle 
yeniden gözden geçirilmesini sağlamak ve bu ko
nuda Hükümetin sorumluluğunu ortaya çıkar
mak için Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri ge
reğince Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına karar verilmesinin teminini dilerim. 

Saygılarımla.. 

İstanbul 
Çetin Altan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Yarınki 
birleşimde gündeme alınıp alınmaması hususu mü
zakere edilecektir. 

— 631 — 
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2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'tn Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanmış 
12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaşmasından 
bu yana, Türkiye ile adı gecen Devlet arasında 
kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, sözleşme veya 
karşılıklı mektup gibi tarafları bağlayıcı nitelik
te belge imzalandığına dair Başbakandan sözlü 
sorusunu geri istediği hakkında önergesi (6/70) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasındaki ikili anlaşmalar konusun
da verdiğim sözlü soru önergesi üzerinden 7 ay
dan fazla bir süre geçmiş ve gündeme alındıktan 
sonra müteaddit defalar sırası gelmiş olduğu 
halde Hükümetçe cevaplandırılmamış olmasından 
Hükümetin sorularımıza cevap verecek durumda 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmalarla ege-

4. _ GÖRÜŞ 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç ve ce
zalarının affı hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bâzı 
orman suçlarının affına ve tazminatın terkinine 
dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yi 
lanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suçlarla ba
sın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak mahkûm 
olmuş diğer suçluların cezalarının affına dair; 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahke
mesince mahkûm edilen 67 eski Kara Harb Oku
lu öğrencisinin affı hakkında Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda'nın, Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında ve Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan ve 8 arkadaşının, 20 - 21a Mayıs olayları 
ile ilgili suçlular ile diğer bir kısım suçluların af
fına ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlar; dünkü 
birleşimde maddelere geçilmesi kabul edilmiş olan 
af kanunu tasarısının 1 nci maddesini okutuyo
rum. 

(1) 79 S. Sayılı basmayazı 11 . 7 . 1966 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

12 . 7 . Î966 O : 1 

menlik hakanınızın asla bağdaşmadığı hususun
daki görüşümüz böylece doğrulanmıştır. Esasen 
Hükümetlerin milletin kaderi ile ilgili bu derece 
önemli meseleleri İçtüzüğün boşluğundan yarar
lanarak askıda bırakmaya yetkisi bulunmaması 
lâzım geldiği kanısındayım. 

Ayrıca bir arkadaşımız tarafından verilen gen
soru önergesi de sorularımızı kapsadığından bu 
konunun gündemde kalmasının artık gereği bu
lunmadığına kanaat getirerek 7 . VI . 1965 gün
lü sözlü soru önergemin gerievrilmesine müsaade
lerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geriverilmiş-

,EN İŞLER 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 
MADDE 1. — 29 Ekim 1965 tarihine kadar 

işlenmiş olan suçlardan: 
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 

tesbit eden asli maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi geıçmiyen hür niyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birilikte alarak para cezası 
ile cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek: veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
ceza'lardan birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller halkkrruda takibat yapılmaz. 

ıBu fıkra hükmünden istifade edecek olan
ların, affı kabul etmemeye hakları vardır. Hak
larımda soruşturma veya kovuşturma yapıldı
ğına muttali olanlar bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay ve herhalde 6 
ay içinde bu haklarını kullandıkları takdirde 
soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur. 
Mahkûmiyet halinde, bu hakkın kullanılmış ol
ması aftan istifadeye engel olmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakdllen 
hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar ve
ya mahkemelerden gayra mercilerce hakların
da para cezası tâyin edilenler «8 nci madde 
hükmü saklı kalmak şartiyle» fer i ve mütem-
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mim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neti
celerine de şâmil olmak üzere affedilmelerdir. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Ahmet 
İhsan Kırımlı arkadaşımız verdikleri bir öner
ge ile, maddeler üzerindeki konuşmaların lehte, 
aleyhte, üzerinde olarak sıraya konulmasını is
temektedir. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarıma soruyorum: Sayın Ül
ker; lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi söz is
tiyorsunuz ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhte efen
dim. 

[BAŞKAN — Sayın Birgit?.. Yoklar. 
(Sayın Diler?.. 
NİHAT DJLER (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ozanda?.. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Baykal?.. Yofclar. 
Sayın Kemal Aytaç?.. Yok. 
Sayın Âdil Kurtel?.. 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?.. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu?.. 
.SAMİ BİNİİOİOĞLU (Manisa) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıtean?.. 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Sarfınazar 

ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Nihat B'ayraanoğlu?.. 
NİHAT ŞÜKRÜ BAYRAMOĞLU (Bolu) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan?.. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga?.. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Ben grup adı

na söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, grupunuzdan bize ya
zılmış bir yazı var. Bu yazıda da C. H. P. Gru-
pu söz söylemeye Sayın Goşkun Kırca ve Sa
yın Reşit Ülker yetkilidir, diye bir beyan var
dır. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim ken
disine yetki verdik. 

BAŞKAN — Şu halde grup ayrı iş. Bura
dan siliyorum isminizi. 

Sayın Faik Kırbaşilı?.. 
FAİK KIRBAŞLI ('Burdur) — Üzerinde. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Ali KaraJhan. 
Sayın Ahmet Şener?.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 
•BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu?.. 
İSMAİL HAKKI BOYACIO&LU (Burdur) 

— Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı lehinde mi?.. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Bal

kan, ben lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Krrbaşlı lehinde. 
Sayın Karahan siz grup adına, lehinde mi 

'efendim?.. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Ertumga, siz aleyhinde. 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali Karahan le

hinde. 

I Buyurun «f endim. 
Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA ALİ KA

RAHAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem 
I milletvekilleri; Mecellemde adaletin temeli ol-
I maJk vasfına ermiş bir vecize ile söze başlıya-
I rak, «Bir masum cezalanacağına varsın binler-
I ce suçlu beraet etsin.» kaziyesinden hareket 
I ederek, son senelerde sık sık tekrarlanmasına 
I rağmen, vâzıı kanunun bu kaziyeden ilham ala-
I rak, adlî kazaya kurban gitmesi muhtemel va

tandaşları daima kader kurbanı kabul etmek 
I suretiyle onlardan atıfetlerini gizl'emiyerek, 
I esingemiyerek af çıkardıkları bir vakıadır. Sa-
I yın Parti Sözcümüz affın umumiyeti üzerinde 
I Y.' T. P. riin bir devrin tasfiyesini de hedef 
I tutan ve 27 Mayıs Anayasasından sonra, de-
I mokrasi treninin raya oturduğunu kabul ede-
I "ek, affın umumi olmasını ve bu atıfetten kim-
I senin istisna edilmem esıi tezini şu kürsüden 

Yüksek Heyetinize arz etmiş ve müzaheretini
zi talebetmiştir. Kanunun tümü üzerindeki mü-

I zaJkerelerin bitiminden sonra biz 1 nci madde-
I nin güzel kaleme alınmış mahiyetinin ondan 
I sonraki maddedeıki istisnalar bendinde bu ka-

— 633 — 
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nunun da bundan evvelkiler gibi huzur getir-
miyeceğini -ve bilakis kanunda kabul edilmek 
istidadını gösteren istisnaları hedef tutan zih
niyetin bundan evvelki kanunlar gibi eksik ve 
ihtilâtı mümkün birtakım hâdiselere müncer 
olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, birinci maddedeki tak
sirli suçlar ve yukarı haddi beş seneyi geçmi-
yen cezalar yerine, Y. T. P. taksirli suçlar ve 
asgari haddi on seneyi aşmıyan cezaları kap
samak suretiyle, maddenin daha da genişletil
mesini istirham eder. Bizim noktai nazarımız, 
(kanunların eğer hakikaten cemiyet istikrar için
de ise ve hükümetler kendini güçlü görüyor
larsa vatandaş lehine ve geçmişte yapılması 
mümkün hataların telâfisi yolunda vâzıı ka
nunun suçluya daha müsamahakâr görünerek, 
suçun affında kalbini suçlunun yanında tut
mak suretiyle onun mağduriyetinin telâfisinde 
cömert olması lâzım geldiği kanaatini taşımak
tayız. Bu sebeple 1 nci maddede 5 senelik hük
mün 10 seneye iblâğı suretiyle ve bundan son
ra 218 ve 113 sayılı af kanunlarından istifade 
'edenlerin cezalarından da beş senenin indiril
mesini Y. T. P. Grupu adına temenni etmek
teyiz. Tasvibinize mazhar olursa bahtiyar ola
cağımızı en derin hürmetlerimizde arz ederim. 
(A. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına aleyhte 
Sayın Ertunga. 

C. H. P. GRUPU ADINA ARlF ERTUNGA 
(tzmir) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş a-
rım, af kanunu gibi çok önemli ve bütün mille
tin beklemiş bulunduğu bu kanun tasarısının 
birinci maddesi üzerinde C. II. P. Grupu adına 
görüşlerimizi şöylece ifade etmek istiyorum. 

Biliyoruz ki; af ilk defa 10 Ekim 19G5 mil
letvekili seçimlerinde Adalet Partisi tarafından 
ele alınmıştır. Ve Adalet Part'sinin seçim be
yannamesinde aynen şu satırlar vardır: «Şümulü 
memleket gerçeklerine, melıat ve ihtiyaçlarına 
uygun bir af çıkarılacaktır.» Adalet Parti inin 
seçim beyannamesinden sonra yine 10 Ekim 19G5 
milletvekili seçimlerinde büyük bir ekser 'yt le 
iş başına gelen ve- iktidar partisi olan, Ad ilet 
Partisi Hükümet Programımda da hemen hemen 
aynı kelimelerle, aynı cümle ile affın memle
ket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
tesbit edileceğini ve bunun için bir tasarı ha

zırlanacağını ifade etmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşlarım, Hükümetin ve komisyonun 

getirmiş bulunduğu tasarının birinci maddesinin 
başında görüyoruz ki, affın geriye doğru olan 
sürenin başlangıç tarihi olarak 29 Ekim 19G5 
tarihi ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak biz bu maddenin sadece bu tarih 
kısırımda biraz durmak istiyoruz. 

Çimdi, dün yapılan konuşmalarda, Adalet 
Partisi Grupu sözcüsü olan arkadaşımız, bu af
fın geriye doğru olan başlangıç süresin n 29 Ekim 
tarihi değil 5 Haziran 1966 tarihi olan Senato 
cesimlerini de içine alan bir gayretin içinde ko
nuşmasını yapmış, hattâ demişlerdir ki, buna 
karşı olmakta politik bir hata oluyor, d"ye sa
yın sözcü arkadaşımız bir beyanda bulunmuş
lardır. 

S :yrı arkadaşlarım, Adalet Partisi grup söz-
cüsüylc biz bu konuda aynı kanaatte değiliz. 
Hepimiz biliyoruz ki, af kamu yararına, meııre-
ket gerçekle, ine ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
nutukla edildiği için, bütün gruplar tarafından 
bâzı istisnalarla kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Affı 'bir atıfet olarak kabul ediyor, biz de C. 
II. P. Grupu adına, bâzı istisnalar dışında affı 
isliyoruz ve gerçekleşmemin gönülden tasvibe-
diy ruz. Yalnız bu affın hiçbir zaman suçları 
teşvik edecek mahiyette olmamasını katiyen 
i itemiyoruz ve kabul etmiyoruz. 

Arkadaş1 arım, bu neden böyle olmaktadır? 
Arkadaşlar biliyorsunuz, Parlâmentonun bütün 
tarihinde, bütün aflar geçerken daima affın 
süreci" "dn başlangıç tarihi, af münakaşasının or
taya çıktığı tarih olarak ele alınmıştır. Af tar
tışmaları ne zaman ortaya çıkmışsa o tartışma
ların baş1 angıç tarihi daima affın tarihi olarak, 
geriye doğru sürenin başlangıç tarihi olarak 
kabul edilmiştir. Bu tasarıda da bu tarih böyle 
geçmiştir. Elbettcki burada da affın münakaşa 
edilmesi tarihi 1965 seçimleri propagandasının 
başlangıç tarihi olarak kabul edrmesi iktiza 
eder. Münakaşa ortaya atıldıktan senra, gayet 
tabiidir ki, bütün kanunlarda olduğu gibi, bun
da da kemi yonlarda, Mecliste müzakeresi için 
bir zaman geçecek ve kabul edilinceye kadar bu 
zaman zarfında bütün bu konular mi .İste ma-
1 bıçaktır, işte bu af kanununun da hele 
bütün milletin gözünün çevrildiği ve herkesin 
bu af kanunu nasıl çıkacak diye merakla bekle-
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diği af kanununda bu münakaşa ortaya atıldık
tan sonra herkes kendine göre bu kanunu tefsir 
etmeye, nasıl çıkması lâzımgcldiğini gönülden 
dilemeye başlamıştır. Bu itibarla hiç kimse in
kâr edemez ki, 5 Haziran 1966 Senato seçimle
rine çekilmek' istenmesi demefe; bu seçim pro
pagandasının başladığı 10 Ekim tarihinden bu
güne kadar bu on yıllık müddet zarfında birçok 
suçların teşvik edilmiş olacağı düşüncesi ile 
C. H. P. Grupu bunun karşısında durmayı ken
dine vazife edinmiştir. 

Arkadaşlarım; kim inkâr edebilir 'ki, bu 
süre zarfında, bilhassa Senato seçimlerinden na
sıl olsa Adalet Partisi iktidarda, ekseriyette ve 
af kanunu gelecek ve Meclisten geçecektir diye 
bilhassa bâzı konularda suç sanki teşvik edile
cekmiş gibi geniş davranılmıştır. Dün bir sözcü 
arkadaşımız, C. H. P. Grupu adına bu kürsüden 
ifade etti. Bu sözler ileride bilhassa din istis
marı konusunda, irticaa taviz mevzuunda, Türk
lüğe hakaret, Cumhuriyete hakaret, öbür taraf
tan lâiklik mevzularında bâzı yazarlar, bâzı söz
cüler, hatipler bilhassa miting meydanlarında 
Senato seçimlerinde çok yakından gördük ve 
müşahade ettik ki, bu konularda bir af gelecek 
diye gayet genişlik ve rahatlıkla dolu dizgin 
bir eda ile; bu hakaretleri bu suçları işlemişler
dir. Senato seçimlerinin sonunda da bütün bu 
dertleri kapamak, af kanununun bu maddesi ile 
halletmek istemişlerdir. 

işte bi'z C. H. P. Grupu olarak bunun kar
şısında olduğumuz için böyle biır af süresinin 
baışTangıç tarihi olarak Senato seçimlerinin' ya
pıldığı tarihi değil, bu af meselesinin ortaya atıl
dığı ve Adalet Partisinin seçim beyannamesinde 
bildirdiği gibi, propaganda süresinin başlangıç 
tarihi olan 19 Ağustos 1965 tarihinin esas ola
rak alınmasını istiyoruz. Hükümetin teklifinde 
29 Ekim 1965 tarihidir. Biz bundan daha ileriye 
giderek, münakaşaların ortaya atıldığını, vesika 
ile ispat ettiğimiz Adalet Partisinin secim be
yannamesinde ifade edildiği gibi, bu propaganda 
süresinin başlangıcındaki tarihin esas olarak 
alınmasını istiyoruz ve bunun daha âdil olaca
ğını, bu meselenin suçları teşvik edici mahiyeti
nin! üzeninden sünger gibi geçeceğini ve ancak 
böyle bir madde kaleme alındığı ve buradan 
geçtiği takdirde C. H. P. nin de İni konuyu 
müspet karşılıyaeağmı ifade ederim. Ve bu şe

kilde hazırladığımız bir takriri, bir değiştirge 
önergesini Başkanlığa sunuyorum. İltifatınızı 
rica eder, saygılarımı sunarım kıymetli arka
daşlarım, (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına T. î. Partisi 
aleyhinde; ikinci kere C. H. P. si Grupu adına 
Reşit Ülker aleyhinde söz istemişlerdir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Üstünde.. 
BAŞKAN — Gruplar sözlerini tamamladık

tan sonra sıra tâyin etmek mümkün olacaktır. 
Diğer gruplar söz istiyorlar mı? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, üstünde söz istedik. 

BAŞKAN — Sayın Diler, demin üzerinde 
demiştiniz. Biz de kaydetmişiz. Grup adına mı 
söz istiyorsunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Hayır. 
BAŞKAN — Şahsınız adına, üzerinde demin 

kaydınız yapıldı. 
Sayın Arıkan Siz? 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arıkan. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bir lehte, bir aleyhte, bir de üzerinde konu
şulmaz im efendim? 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ gruplara söz 
veriyorum, grup adına istediği için verdim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 
kimse söz almadığına göre bana vermeniz gere
kir. Tüzük hükümleri bu şekildedir. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istiyenler 
vardır Sayın Diler. Şahısları adına aleyhte, lehte 
söz istiyenler vardır. Onlar sizden evvel sıraya 
girmişlerdir. 

A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 
(İçel) — Muhterem Ba.şkan, muhterem arkadaş
larım; tasarının birinci maddesinde affın tarihi 
29 Ekim 1965 olarak tesbit edilmiştir. Bizden ev
vel konuşan Sayın C. H. P. Sözcüsü arkadaşı
mız af tarihinin 1965 milletvekili seçimlerinde 
propaganda günü olan 19 Ağustos 1965 tarihi 
olarak tesbit edilmesine işaret buyurdular. Ve bu 
hususta esbabı mucibe olarak da daha ileri bir 
tarih alındığı takdirde bâzı suç işleme istida
dında olan kimseleri teşvik edeceğini söylediler. 
Biz buna sureti kafiyede iştirak edemiyoruz. Bu 
tasarı 27 . 1 . 1966 tarihinde Meclise sevk edil
miştir. O tarihten bu yana üzerinden altı ay geç-
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tiği halde tatbik mevkiine konulması mümkün 
olamamıştır. Elbetteki bu tasarıyı getiren Hükü 
metin, affın istihdaf ettiği faydalardan cemiyet i 
mizin bir an önce istifade edebilmesi için sürat1 

çıkmasını arzuladığı ıbir vakıadır. Burada fay
dalı ol mı yan bir münakaşaya girişecek değiliz. 
Uzun zaman Yüce Meclisin nasıl işgal edildiği 
yüksek malumlarınızdır. Bir iktidarın, çıkma
sını bu kadar arzuladığı bir Af Kanununun ge
cikmesinin hakiki sebebi bütün bir milletçe belli 
iken, şimdi bâzı yakıştırmalarla, istenmiyen ge
cikmenin de yine, bu gecikmeyi istemiyen bir ik
tidarın aleyhine istismar edebilmek hakikaten 
benim diyen sihirbazların yapacağı bir şey değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım; hal böyle iken, kimi 
suç işlemeye teşvik etmişiz? Oılkacak af kanun 
tasarısı bütün maddeleriyle, bütün muhteva ve 
şümulüyle m'eyd andadır. Gizli tarafı yoktur. El
bette ki. Af Kanununun tarihi sonra istismar -edi
lir diye, cemiyetin akışına iyi ve kötü tarafıy
la dur diyecek kuvvetimiz ve kudretimiz yok 
tur. Bu hayat akışı elbette ki, iyi ve kötü ta
rafıyla devam edecektir. Af gecikti diye suc 
istatistiklerinde bir değişme mi olmuştur aziz 
arkadaşlarım? Hayır. Hal böyle i'ken, normal 
hayat akışı içerisinde işlenmiş ve mevcut ta
sarının kapsamına giren suçların da tasfiyesi 
için bu tarihin ileri alınmasında ıbu kadar mü
nakaşaya, kanaatimizce lüzum yoktur. Kaldı 
ki. af kanunlarının tatbik ve tesir tarihi çok de
fa bu kanunların Yüce Meclislerde müzakeresi -
ne başlandığı tarih olarak tesibit edilmektedir. 
23 . 2 . 1963 tarihinde kabul edilen 218 sayılı 
Af Kanunu, af tarihini 15 .2 . 19'63 olarak ka
bul etmiştir. Bu hususu bilhassa ıdikkat nazar
larınıza arz etmek isterim. Şimdi ne oluyor aziz 
arkadaşLarım ? 'Siz yaparsınız, bu ilmî buluş, 
zaruret ve hukuk prensibi 'olur. Biz yaparız va
him hata maksatlı hareket oluyor. Böyle şey 
olmaz aziz ark adaşlarım... Ne sizlerin, ne de bi
zim hukuk prensipleri, mâkul ve makbul tea
müller karşısında sureti kafiyede bir imtiyazı
mız yoktur. Biz umumi prensiplere ve gelmiş 
geçmiş teamüllere uyarak af kanunu tarihinin 
ileri götürülmesi kararındayız ve bu düşünce
deyiz. Bu hususta bir talkrir vermiş bulunuyo
ruz. Af Kanununun 5 Haziran 1966 olarak ta
rihinin tiesbit edilmesini teklif ediyoruz. 

I Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adına aleyhte 
Sayın Âdil Kartel. 

1 T. I. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
I (Kars) — Muhterem 'ankaıdaşlar; Hükü

met, huzurlarınıza getirmiş olduğu tasa
rıda 29 Ekim 1965 tarihine Ibadar işlenmiş olan 

I suçları affın şümulü içine almış bulunmaktadır. 
fi Dün tasarının tümü üzerinde Grupumuz görüş-
I ierimizi ifade eden arkadaşımız; bu tarihin Ada-
j let Partisinin seçim beyannamesinde, şümulü 
I memleket gerçeklerine ve memleket ihtiyaçla-
I rma göre af kanunu çıkaracağını vadetmiş ol-
jj duğu tarihe kadar geriye götürülmesini deiille-
I riyle ifade etmiştir. 

:| Muhterem arkadaşlarım, gerçekten de Ada-
;| let Partisi 1965 seçimlerine girmeden önce, se
li çim beyannamesinde şümulü memleket gerçek-
\ lerine ve memleket ihtiyaçlarına uygun bir af 
.1 kanununun çıkarılacaği'nı vadetmiştir. Ayrıca 
J bir af kanununun çıkarılacağı Hükümet prog-
| ramında da vadedilmiştir. Bu va'din ve çıkarı-
I lacak olan bir af kanununun daiha ileriki tarih -
I lere götürülmesi bizden önce konuşan arkadaş-
j larımız da ifade ettiler, birçok mahzurları <orta-
j ya koyacaktır. Bu 'mahzurların başında muhte-
1 rem arkadaşlarım, Ibu tarihten s'onra eğer biz 
1 affı, çıkaracağımız affı, o tarihten sonra işlen-
ı mlş olan suçlara da teşmil edecek olursak, dün 
I :bu kürsüden bir arkadaşımızın da ifade etmiş 
j olduğu gibi, bu suçluların eline âdeta bir a'çık 
J bono vermiş olacağız. Bu bonoyu bu tarihlıen 
1 sonra suç işflemiş olanlar, Adalet Partisi Hükü-
j metinin bir af kanunu çıkaracağı va'dine inan-
I mış olan suçlular isftedikleri şekilde doldurma 
I imkânlarına sahiptirler. İşte bu sebeplerledir 
I ki, muhterem arkadaş'kr, biz dün görüşlerimizi 
I arz ederken ifade etmiş olduğumuz üzere, bu 
I tarihin sieçim propagandalarının başlamış ol-
I duğu 19 Ağustos 1965 tarihine kadar işlenmiş 
I olan suçları kapsamı içine almasını teklif edi-
I yoruz. 
I Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, taisa-
I rının üzerinde önlem'le durulması lâzımgelen fık-
I ralarından birisi de ikinci fıkrasıdı.r Tasarının 
I ikinci fıkrasında; bu af 'kanunundan istifade 
I edecek olanların, af kanununu kabul etmeme 
I yetkileri vardır. Tasarının ikinci fıkrası şu ma-
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niyettedir; bu fıkra hükmünden istifade edecek 
olanların, affı kabul etmemeye hakları vardır. 
Haklarında soruşturma veya kavuşturma açıl
mış olanlar, hakkında tahkikat yapıldığına mut
tali olunduğu tarihten itibaren bir ay iç'erisin-
ıde ve her halde 6 ay içerisinde affı ka'bul etme
meye mezundurlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu fıkraya benzer 
hüküm 1'13, 134 ve 218 sayılı af kanunlarında 
da getirilmiştir. Yalnız hatırımızda kaldığına 
göre daha evvel çıkarılan af kanunlarımda bu 
müddet sadece 'bir aylık bir müddetle takyit ve 
tahdidedilmiştir. 

Gerçekten de muhterem arkadaşlarım, bu 
müddeti biz altı aylık gibi bir saifha içerisinde 
uzatacak olursak, altı ay içerisinde de hakların
da kovuşturma ve taihkükat açılan kimselere af
fı kabul etmeme yetkisi verecek olursak, bu 
müddet içerisinde affın şümulü içerisine girdi
ği halde bu af kanunu çerçevesinde kaldırılma
sı, dosyaların muameleden kaldırılması icabe-
den birtakım suçlar uzun bir süre daha mual
lâkta bekliyecek, askıda Jka'lacak ve böylece al
tı aylık bir müddet geçtikten sonra ancak bu 
gibi suçlar, bu gibi dosyalar .muameleden kal
dırılmış olacaktır. Bu itibarla Yüksek Başkan
lığa takdim etmiş olduğumuz ıbir önerge ile bu 
altı aylık müddetin bir aylık süre ile takyit ve 
tahdidedilmesini, altı aylık bekleme müddetinin 
müddetinin tasarıdan çıkarılmasını teklif etmiş 
bulunuyoruz ki, arz etmiş bulunuyorum; laltı 
aylık bir bekleme müddeti tanımak gerçekten 
hirçok dâvaları ve 'birçok işleri affın şümulü 
ve kapsamı içine girmiş olduğu halde, askıda 
bırakmış olacaktır, muallâkta bırakmış olacak
tır ve fuzulî yersiz birtakım muamelelere sevk 
etmiş olacaktır bizi. Bu itibarla bu müddeti affı 
kabul etmeme süresini bir aylık bir müddetle 
tahdit ve ta'kyidetmeyi teklif etmiş bulunuyo
ruz. 

ö te yandan mulhterem arkadaşlar, tasarının 
yine üzerinde durulması lâzımigelen hükümle
rinden birisi de şudur; tasarı ıbeş seneden yuka
rı suç işlemiş 'olan kimseler için beş senelik bir 
istifade müddeti tanımış 'bulunmaktadır. Yalnız 
•bu beş senelik müddetin âdil /bir ölçü olup ol
madığını aniıyaibilmek için, ibu 1 nci maddenin 
getirmiş olduğu hükümlerle tasarının 4 ncü ve 
7 nci maddesini birlikte mütalâa «tmek lâzım

dır. Mulhterem arkada'şlaTim, tasarının 4 ncü 
ve 7 nci maddelerinde 218, 113, 134 sayılı Af 
kanunlarından istifade edenlere iki senelik bir 
müddet daha tanımıştır. Yani 113, 134 sayılı Af 
kanunlarından, 218 sayılı Af Kanunundan isti
fade eden bir kimse bu tasarı hükümleri bu şe
kilde kanunlaştığı takdirde 4 ncü ve 7 nci mad
denin getirmiş olduğu hükümler muvacehesin
de iki sene daha istifade edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 113, 134, '218 sayı
lı Af kanunlarından istifade edenler bu kanun
lara göre asgari 5 sene müddetle istifade et
mişlerdir. Şimdi biz bu tasarı ile 113, 134 ve 218 
sayılı Af kanunlarından beş sene müddetle isti
fade etmiş olanlara dördüncü ve yedinci mad
deler hükümleri çerçevesinde iki senelik bir is
tifade müddeti daha tanımış olduğumuza göre, 
evvelce yani bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce suç işlemiş olanlar ve daiha önce 
çıkmış olan af kanunlarından istifade «denler 
yedi sene, asgari, yedi senelik bir müddetle Af 
kanunlarından faydalanmış olacaklardır. Hal
buki bu tasarının şümulü içerisine ıgiren, bu ta
sarının kapsamı içinde mütalâa edilmesi lâzım-
gelen suçlular ise âzami beş sene müddetle fay
dalanacaklardır. Bu birinci madde, tasarının 

•; (birinci maddesi, dördüncü maddesi ve yedinci 
maddesi karşılaştırıldığı zaman bunda bir eşit
sizliğin, bir adaletsiiziliğin ım'evcudolduğu açık
ça ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla Yüksek Baş
kanlığa takdim 'etmiş olduğumuz önerge ile, ta
sarının 1 nci maddesi, önümüzde görüşülmekte 

, olan tasarının 1 nci maddesi hükümleri çerçe
vesinde istifade edecek olan ısuçlullara .asgari 
yedi senelik ıbir istifadenin, suçlulara asgari ye
di senelik bir istifade müddetinin tanınım alsını 
teklif etmiş bulunuyoruz. Eğer tasarı 'bu şekil
de, 1 nci madde bu şekilde kanunlaşacak olur
sa, 113, 134 ve .218 sayılı Af kanunlarından is
tifade eden suçlularla, !bu tasarı hükümlerinden 

[ istifade eden suçlular 'arasında mievcudoian bir 
•eşitsizliği ve hir 'adaletsizliği ortadan kaldıraca
ğız. Vermiş olduğumuz önergeye iltifat etme
nizi arz ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına üze
rinde Sayın Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(iSinop) — Sayın Başkan ve muhterem arka
daşlarım ; Ibendeniz de Millet Partisi Grupu adı-
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na tasarının birinci maddesi üzerinde görüşleri
mi arz edeceğim. 

Dünkü birleşimde Mi'llct Partisi sözcüsü gö
rüşlerini ifade ederken söylediği gibi, biz esa
sında af Em aleyhinde değiliz. Fakat affın, ge
rek hukuk doktrininde gerekse tatbikatta oldu
ğu gi'bi sosyal, gerçeklere uygun bir şekilde ele 
alınması lâzımgeldiği.ni ötodcnibcri •savunucusu
yuz. Bu bakımdan af kanununun birinci mad
desi üzeninde bâzı söyleyeceklerimiz olacaktır. 
Af Kanunu muhakkak ihtilâllerden, rejim de
ğişikliklerinden ve büyük isyanlardan sonra 
memleketin uğramış oilduğu felâketin üzerini 
örtmek ve sosyal nizamı yeniden tesis etmek 
maksadiyle, milletlerin, millî iradeyi temsil 
elen milletvekilli erine vermiş oldukları bir ve
killik hakkıdır. Bu hak kullanılırken maznun 
kadar, en az onlar kadar mağdur olan mağdur
ların da haklarını düşünmek mecburiyetin le
yiz. Maddenin birinci kısmında yer alan, bil
hassa 29 Ekim 1065 tarihine kadar işlenmiş olan 
'Suçlar, demek suretiyle, Af Kanununun şümu
lünün teshiline girişilmiştir. Bizim görüşümü/ 
şudur ki ; daha ziyade iktidar partisi o'larak 
Adalet Partisi, seçimlerden anco neşreim's 
oldukları secim beyannamesinde, 10 Ekimd" 
iktidara geldikleri takdirde, iktidara gelincevr 
kadar işlenmiş «uçları nazarı itibara almak su
retiyle, bir affa tâbi tutacaklarını vazetmişler
dir. Bunda kendileri haklıdırlar. Fakat hiçbir 
zaman 10 Ekim 1965 tarihinden sonra, 5 Hazi
ran 1966 tarihine kadar geçen zaman içinde is
lenen suçlan da bu kanunun tatbikatında ele 
;alma!k doğru olmaz. Bu, hakka, adalete ve ce
miyet nizamı bakımından doğru değildir, uygun 
olmaz. 

10 Ekim 1965 tarihi kaibul edilmediği za
man bütün partilerin üyelerini de içinde taşı
yan Adalet Komisyonunun, Hükümetin ve Ada 
let Komisyonu tarafından kabul edilen tasarıda 
jev alan, 29 Ekim 1965 tarihine kadar işlenen 
suçları kabul etmek, ondan sonraki suçluların 
bu kanundan istifade etmemesi üzerinde dur
mak mecburiyetindeyiz. Bizim grup olarak ta
rih bakımından görüşümüz; 10 Ekim 1965 değil
se 29 Ekim 1965 tarihli olmalıdır. 

Sosyal huzuru sağlamak, geçmişi unutmak, 
mağdur olan bir vatandaş varsa, adlî hataya 
kurban gitmişse, bir masumu kurtarmak için 

bin maznunun dahi affedilmesini, kabul eden 
umumi hukuk prensipleri. Elbette ki, Yüce Mec
lisin, muayyen takdir haklarını kullanmak su
retiyle bu mahzurları önliyecek tedbirleri ala
bilir. Yalnız 1923 tarihinden 1966 tarihine ka
dar 20 küsur af kanunu çıkmıştır. Bütün af ka
nunlarında taksirli suçların tamamı affedilmiş, 
Devlet kendisine karşı işlenen suçları af dışın
da bırakmıştır. Bize gelen yüzlerce telgraf ve 
broşürlerden görüyoruz; mağdurelerin, mağ
durların, hakları, bunların ziyaa uğramış çeşit
li yetimlerin hakları ne olacaktır? Milletvekili 
olarak bunların üzerinde düşünmek mecburiye
tinde değil miyiz. Adlî hataya kurban gitmişse 
bunların hakkına biz de taraftarız. Fakat mağ
durların haklarını nasıl müdafaa edeceğiz. Şim
di bize gelen ve hepinize de ulaştırılmış olan, 
insan öldüreni af edemezsiniz, 'broşürünün son 
fıkrasını sizlere okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddede mevzuubahis 
mi efendim? 

HÎLMİ ÎŞOrÜZAR (Devamla) — Birinci 
maddede Sayın Başkanım. 

«Tarihinden sonra taksir suçları içine giren 
tedbirsizlik, dikkatsizlik, adam -öldürme ve bil
hassa trafik suçları üzerine değinmek üzere 
arz ediyorum, Başbakan olarak, Hükümet ola
rak, siyasi parti olarak, Senatör ve Milletvekili 
olarak, haksızın, zorbanın yanında değil, karşı
sında yer almak mecburiyetinde olduğunuzu 
lütfen unutmayın,» diyorlar. Biz bununla tam 
mânası ile maznunun affedilmem esini müdafaa 
etmiyoruz. Fakat orta yolda bir denge kurmak 
mecburiyetinde bulunduğumuzu işaret etmek is
tiyorum. 

Birinci maddede taksirdi suçlardan bahseder
ken, taksirli suçlar esasında Ceza Kanununda ta
rif edilmemiştir. Sadece Ceza hukukunda yer 
almıştır. O bakımdan taksirli cürümlerde mü
kerrer taksirli suçlular çoktur. Binaenaleyh, 
madde içinde mükernirlerin taksirli suçlardan 
dolayı cezalarının affedilmem asi gerekir. Mü-
kerrir değilse; taksirli suçlular bu kanunun 
kapsamı içine alınmalıdır. 

Trafik suçlarına hu vesile ile dokunmak isti
yoruz. Takfsirli suçların içinde trafik suçları yer 
almaktadır. Elbette ki, şekil itibariyle trafik 
suçları; taksirli suç. ise de; bir yabancının söy
lediği gibi, Türkiye'doki trafik, düzeni bozuk 
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ve ölüm püskürmcktedir. Her gün birkaç tane 
vatandaşın canına kıyılmaktadır. Binaenaleyh; 
kabul buyurursanız cezada esas olan cezanın 
ağırlığı değil muhakkak oluşu olduğuna göre, 
vatandaşın zihinlerinde yer alması lâzım gelen 
ıbir nokta da mutlaka cezasını çekmelidir tezi
ni burada yerleştirelim. Bunun içinde zaten as
gari iki sone, âzami beş seneye kadar, adam öl
düren trafik suçlusuna ceza verdiğimize göre, 
% 50 den fazla kusuru olan trafik suçlusunu 
taksirli suç telâkki etmek suretiyle, bu affın 
içine sokmıyalım ve bunları af dışında bıraka
lım. Bu vesile ile yine birinci madde ile ilgili ol
mak üzere arz edeyim; uzun yıllar hocalık yap
mış ve Adliye Vekilliğini deruhde etmiş olan 
rahmetli Mahmut Esat Bozkurt, Cumhuriyet 
savcılarına ve kanımları tatbik etme mevkiinde 
olan hâkimlere gönderdiği bir tamimde şöyle 
demiştir : «Meriç kıyılarında çalışan Türk 
köylüsünün kaybolan sabahından tutunuz da. 
bu vatanda yaşıyanlara uğrıyacağı en ufak 
bir haksızlıktan hattâ Bingöl dağlarının uçsuz 
kuytularında nafakalarını hekliyen öksüzlerin 
göz yaşlarından siz mesulsünüz.» 

Bunu savcılara ve bu savcılar gibi teminat
lı, hu kanunları tatbik etmek mevkiinde bulu
nan hâkimlere sesleniyor. Yine affa biz de kar
şıyız, diyen sayın tatbikatçı bir hâkimin, taksir
li suçlar hakkında, trafik suçları hakkında gö
rüşlerini ifade eden yazısından birkaç cümle 
okumak suretiyle »özlerime son vermek istiyo
rum : 

Mehmet Doğan adında Arapkir Sorgu Hâki
minin, bilhassa af üzerindeki incelemeleri neti
cesinde vardığı sonuçları hakkında bir iki cüm
le okumak istiyorum: 

«Savcılarla beraber hâkimler ve bütün hu
kuk tatbikatçıları, evlâdı katledilen analar, ba
balan öldürülen yetjmler, 'malı, yağma edilen 
mağdurlar, kuvvetlinin yumruğunun izini sura
tında taşıyan, tahkir olunan ırz ve namusuna 
sataşılan zavallılar ve trafikten mağdur olan 
kişiler, bizden adalet beklemektedirler. Onla
rın acılarını dindirecek yerde, bir kat daha art
masına sebebolacak kanun yapıcılarını uyar
mak bizim vazifemizdir» diyor. 

Biz de Milletvekili olarak, milletin iradesini 
temsil eden kişiler olarak hakkın, adaletin, eşit
liğin yanında olmak mecburiyetindeyiz. Mükcr-

rirler yüzde elliden fazla, bilhassa suçlu, kusur
lu, trafik suçluları bu af kanununun dışında 
olmalıdır. Değil ise bile mağdurların bilhassa 
acılarını ve yetimlerin nafakalarını temin edici 
mahiyette, Hükümetin acaba tazminat mahi
yetinde olmak üzere bir tedbiri var mıdır? Bu 
vesile ile hepinize saygılar sunarım. (M. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına aleyhte Reşit Ül
ker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şahsım adına 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı istiyorsunuz, 
peki. 

Üzerinde Sayın Nihat Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; af bir atıfettir. Baş
ka memleketlerde iki gaye için yapılır. İktisadi 
düzeni, devlet düzeni ve hukuk düzeni müsta
kar bir hale gelmiş bir toplum içinde «Beşer 
şaşar» adaletinin bir icabı, masumların da mah
kûm edebileceği ihtimaline binaen 40 senede, 
50 senede bir af çıkarılır. Affın birinci maksa
dı budur. 

Bizde olduğu gibi, hemen hemen 5 senede, 10 
senede, iki senede, hattâ 3 senede bir af çıkar
mak bu memleketlerde bahis mevzuu değildir. 

İkinci gayesi; toplum ve Devlet düzeni bo
zuk olur, memleket bünyesinde birtakım hâdi
seler zuhur eder, bir nizam yıkılır onun yerine 
ikinci bir nizam kurulur. Eski nizam ile; eski ni

zamın taraftarları ile yeni nizamın taraftarları ara
cında birlik ve beraberlik tesis etmek, hepsini bir 
yurdun içinde yaşıyanları kardeş olmalarını te
min etmek, el ele, gönül gönüle vererek; istikbale 
emniyetle bakmak ve bu suretle kendi yurtların
da düşmanlık duygularından, kin duygularından 
uzak bir şekilde yaşamalarını temin etmek mak-
sadiyle yeni nizamın yüzü suyu hürmetine af 
ilân edilir. Ve bu af, topyekûn olur. 
Topyekûn olmasının sebebi, içtimai ve 
iktisadi düzeni, hukukî düzeni bozuk 
olduğu için, en normal insanların dahi bu hu
kuk nizamı içinde, bu iktisadi nizam içinde bu 
devlet düzeni içinde suç işleme ihtimalinin bahis 
mevzuu olmasından ileri geldiğidir. İşte bu iki 
maksat ile af yapılır. Bizim bugüne kadar çıkar
mış olduğumuz aflar, içtimai yaraları sarmak 
için çıkarılmıştır. Yani bir eski devlet düzenin-
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den yeni bir devlet düzenine girmemizin netice
sinde af ilân edilmiştir ve aflar kısım, kısım ola
rak çıkarılmıştır. Komisyon birinci maddede af
fın tarihini 29 Ekim 1965 olarak tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Hükümet de aynı şekilde. Bu, 
Cumhuriyet rejiminin, şerefinin bir icabı ola
rak kabul edilmiş olsa gerek. Cumhuriyet reji
minin şerefine göre affın ilân edilmesi doğru
dur. Ancak, bu hususta birtakım itirazlar ileri 
sürülmüş, denmiştir ki; Adalet Partisinin ileri 
gelen mensubu, bugünkü Hükümet Başkanı, hal
kın' huzuruna çıkarak, af ilân edeceğini beyan 
buyurmuştur. O tarihten itibaren artık affın ya
pılması demek, suçları teşvik etmek mânasına ge
lir. Burada hakikat hissesi vardır. Fakat bugü^ 
af yapılması sebeplerini göz önüne getirdiğimiz 
zaman, eski bir nizamdan, yeni bir nizama geç
menin neticesinde af ilân edilmektedir. O halde 
29 Ekim yerine, benim kanaatime göre, Anaya
sanın referanduma sunulduğu tarihi' bir başlan 
gıç olarak kabul etmek ve 29 Ekim yerine de 
9 Temmuz 1965 tarihini esas olarak almak İP 
zımdır. Çünkü af esasen, eski bir nizamdan, yen^ 
bir nizama geçmenin neticesinde meydana gel
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu sebepledir 
ki, af objektif bir kıstasa ve ölçüye göre yapıl
mış olacaktır. 

İkincisi; affın müddeti 5 seneye münhasır 
kılınmıştır. Halbuki arz ettiğim gibi, suç ve 
suçluluk meselesi, birtakım içtimai şartların ln> 
araya gelip mesuliyet denen ve bu mesuliyetin 
temelini teşkil eden cüzi iradeyi tamamen orta
dan kaldırıp, insanı kör bir mekanizma haline 
getirmek suretiyle suç işlemeye zorladığı içindir 
ki, af yapılmaktadır. Bu durumda 5 seneye 
mahkûm olanlarla, on seneye mahkûm olanlar 
arasında bence bir fark olmamak lâzımdır. Bu 
itibarla müddetin on seneye çıkarılmasını istir
ham edeceğim. 

Üçüncü olarak temas edeceğim nokta; tasa
rının birinci maddesinin (a) bendindeki, «bir ay 
ve her halde 6 ay içinde bu haklarını kullandık
ları takdirde soruşturma veya kovuşturmaya de
vam olunur» kısma ait olacaktır. Muhterem ar
kadaşlarım bu bir ay ve altı ayın konması bir 
vatandaşın af atıfetinden değil, masumiyetini 
mahkemelerin huzurunda ispat etmek suretiyle 
onun hazzını tatmak niyetinde olanlara böyle 

bir fırsat verilmesi için konmuştur, doğrudur. 
Ancak pratikte bunun altı ay müddetle bırakıl
ması, birbirinin üzerine yığılmış dosyaların bir
biri üzerinde yığılı kalmasına müncer olacaktır 
ki, pratik hiçbir faydası olamıyacaktır. Bunun 
da bir ay olarak kalması gerekmektedir. Ben, 
bu yolda üç önerge veriyorum. Önergeme iltifat 
buyurmanızı arz ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 

Bilecik 
Sadi Binay 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde hakkında söylenebilecek her 

şey söylenmiştir. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Özar-
da, buyurun. 

KESAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
Sayın Milletvekilleri; bu dönem Meclisimizde al
tı siyasi parti grupunun bulunmuş olması ve bun
dan çok zaman evvel hazırlanmış olan İçtüzüğün 
de, 6 milletvekili konuştuktan sonra kifayet tak-
"iri verilir, diye bir hüküm ihtiva etmesi karşı
lında maalesef grup sözcüleri dışında, pek önem
li konulara temas edebilecek olan milletvekillerine 
bu kürsüden konuşma hakkı verilmemektedir. 
Tır sıraya alınır konuşmalar, lehinde, aleyhinde 
:e üzerinde. Fakat sırayı bozma pahasına dahi ol-
*,a önde. grup sözcüsü olduğu takdirde milletve
kilinin hakkını yine grup sözcüsü alıyor, milletve-
':11leri kanun üzerindeki fikir ve kanaatlerini asla 
ifade edemiyorlar. Meselâ bu kanunun birinci 
naddesiyle ilgili bir değiştirge önergesi verdim, 
bunu izah etmek imkânını dahi bulamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun birinci 
'Haddesinin birinci fıkrasında suçluya mağdur
dan çok daha fazla bir imtiyazlı durum sağlanı
yor. Söz verselerdi bunu izah edecektim. Bir suç
lu aftan istifade etmiyeceğim, diyor, devam et
sin, diyor, aylarca, senelerce mahkeme devam 
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ediyor, hakaret ettiği, küfrettiği ve elini, kolunu 
kırdığı mağdur vatandaşı senelerce mahkemelerde 
sürüklüyor, ona daha çok azap, ıstırap çektiriyor. 
Fakat neticede mahkûm olduğu zaman jdne af
tan istifade ediyor. 

REİS — Esas hakkında konuşuyorsunuz Sa
yın özarda... 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bunu izah 
etmek için kifayetin aleyhinde rey vermenizi ri
ca ediyorum ki, daha mesele aydmlanmamıştır. 
Grup sözcülerinin gözünden kaçmış, milletvekille
rinin tetkikatı neticesinde ifade edecekleri husus
lar vardır. Bu bakımdan kifayetin aleyhinde rey 
vermenizi ye bize de konuşma imkânı sağlamanı
zı rica edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım,, bu 1 nci madde ile 
ilgili müteaddit önergeler verilmiştir. Bu önerge
leri sıra siyle okutacağım. 

Yalnız bu arada maddenin fıkra fıkra oya 
sunulmasını istiyen ve Sayın Coşkun Kırca tara
fından verilmiş olan bir önerge vardır. Bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeleri sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bâzı suçların affına dair kanun tasarısının 

komisyonca muaddel birinci maddesi bundan ev
vel kanunlaşmış olan 113 ,134 ve 218 sayılı ka
nunlarda da aynen birinci madde olarak bulun
makta olup, âdeta Yüce Meclisten çıkacak her 
kanunun birinci maddesi olarak zikredilme tca 
nıülü yaratacak bir nitelik taşımaktadır. 

Ayrıca mezkûr birinci madde bu şekli ile ye
tersiz bir af şümulü çizmektedir. Yurdun sosyal 
ve politik gerçekleri karşısında barış içinde ge
lişmeye müstehak Türk Milletinin refah hızını ar
tırmaya yardımcı daha şümullü, Türk Milletinin 
şanına yakışır atıfet ölçüleri içinde bir metin ha
zırlamak üzere birinci maddenin komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Yüce Başkanlığa 
Geçmiş hâdiselere bir çizgi çekmek, ihtilâl er

tesi pürüzleri ayıklamak ancak genel bir afla 
mümkün olur. 

Bu itibarla 1 nci maddenin geri alınarak (Ko
misyonca) yeniden genel af şeklinde tedvin edil
mesini saygı ile arz eylerim. 

Muş 
Kemal Aytaç 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesindeki 29 Ekim 1966 

yerine yeni Anayasamızın referanduma sunuldu
ğu 9 Temmuz 1961 tarihinin konmasını arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sayın Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun ta

sarısının 1 nci maddesinin ilk fıkrasının, «5 Ha
ziran 1966 tarihine kadar işlenmiş olan suçlar
dan» denilmek suretiyle değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Aydın İçel 
Nahit Menteşe Mazhar Arıkan 

Sayın Başkanlığa 
Müzekeresi yapılan af kanununun 1 nci mad

desinin 1 nci fıkrasındaki affın tarihinin 5 Ha
ziran 1966 olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının birinci maddesinin birinci fıkrasının 
«5 Haziran 1966 tarihine kadar işlenmiş suç

lardan» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Affın Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim ta

rihine kadar olan suçlara teşmilini arz ve teklif 
ederim. 

29 . 3 . 1966 
Çankırı 

Mehmet Ali Arsan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin bundan sonra gelecek seçim

lerde suç işlemeye müsait kimselere cesaret ver
memek ve seçimlerin meşruiyetine gölge düşür
memek için seçim beyannamelerinin yayınlan-
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masından önceki suçlara teşmil etmek ve af sıra
sında işlenen her türlü seçimle ilgili suçları Af 
kanunu tasarısının dışında bırakmak gerekir. 

Bu sebeple 1 nei maddenin, 
Madde 1. — 19 Eylül 1965 tarihine kadar iş

lenmiş suçlardan : 
Diye maddenin başlıyacak şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Konya 

Yunus Koçak 

Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin aşağıda yazılı 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Âdil Kurtel 

Madde 1. — 19 Eylül 1965 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli suçlarla kanunların suçu tesbit 
eden aslî maddesinde yukarı haddi 7 seneyi geç-
miyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yal
nız veya birlikte olarak para cezası ile cezalan
dırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya 
sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan 
birini veya birkaçını istilzam eden fiiller hak
kında takibat yapılamaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olan
ların, affı kabul etmemeye hakları vardır. Hak
larında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar 
bu haklarının kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir ay içinde kullandıkları takdirde 
soruşturma veya kovuşturmaya devam olunur. 
Mahkûmiyet halinde, bu hakkın kullanılmış ol
ması aftan istifadeye engel olmaz. 

B) 7 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağ
layıcı ceza ile birlikte veya müstakillcn hükme
dilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya mah
kemelerden gayrı mercilerce haklarında para 
cezası tâyin edilenler «8 nci madde hükmü saklı 
kalmak şartiyle» fer'î ve mütemmim cezalar ile 
ecza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillcn 7 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının 1 senesi ve para cezalarının tamamı 
affedilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Af kanunu tasarısının 1 nci maddesinde ya

zılı tarihin «19 Ağustos 1965» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul • İzmir 
Coşkun Kırca C. II. P. Grupu adına 

Arif Ertunga 

Sayın Başkanlığa 
Tadil teklifi : 
«a) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 

tesbit eden asli maddesinin yukarı haddi 10 se
neyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile 
cezalandırıldığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut 
bu cezaların birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapılamaz», şeklinde 
tâdilini arz ve teklif ederim. 

Hakkâri 
Ali Karahan 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanım 

tasarısının; 
1 nci maddesinin A, B, C, fıkralarındaki 5 se

nenin (10) seneye çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinde «5 sene» tâbiri 

yerine «10 sene» niu konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sayın Başkan1 ığa 
Tadarının' 1 nci maddesinin (A) bendindeki 

«her halde altı aya kadar» tâbirinin çıkarılarak 
1 aya münhasır kılınmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanu

nun 1 nci maddesinin (A) bendinin 2 nci fıkra-
sımn aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve ri-

• ea ederim. 
Aydın 

Reşat özarda 
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«Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanla
rın affı kabul etmemeye hakları vardır. Hakla
rında soruşturma veya kovuşturma yapıldığına 
muttali olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay ve her halde 6 ay içinde 
bu haklarını kullandıkları takdirde soruşturma 
veya kovuşturmaya devam olunur. Mahkûmiyet 
'halinde verilen ceza infaz olunur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının birinci maddesi

nin (O) fıkrası olarak aşağıdaki metnin birinci 
maddeye eklenerek kabulünü teklif ederim. 

Madde 1. — Ç) Devlet memurları ve mülhak 
ve /muhtar bütçeli idarelerde çalışan memurlarla 
bu idarelere ait fabrika ve işyerlerinde çalışan iş
çilere verilen disiplin cezaları affedilmiştir. 

Konya 
Yunus Koçak 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısının birinci maddesine (D) fıkrası olarak 
•aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

«D1» Bu kanunun ikinci maddes'ne giren 
suçlar ile Türk Ceza Kanununun 141, 142 ne' 
maddelermde vazılı suçları is^venler harie 5 
Hazırın 1966 tarihine kadar Hâkimler ve Me
murin kanunları ile bun1 ara ek kanunlara ve sair 
'hususi kanunlara tevfikan verilm'ş ve verilecek 
inzibati ceza ve kararlar tamamen affedilmiş ya
pılmış ve yapılacak işlemler kaldırılmıştır.» 

M'11 et Meclisi Başkanlığına 
Büvük Meclise getirilmiş olan ve müzakeresi 

yaml'imkta 'bulunan (Bâzı suç ve cefaların affı) 
hakkındaki kanun tasarısını, gerek lâyihayı ge
tiren Hükümetin gerek teklifte bulunan savın 
ü y e l e r i no.kt.ai nazarlarına ve gerekse bu husus
ta beliren Büvük Meclisin temayülüne muvafık 
düşmediğini gördüğümüz ie;n, aşağıda arz edece
ğimiz sebeplerin dikkate alınarak, yine aşağıda 
te/ıbit o1nnan fikramn bu kanuna eklenmesini 
teklif ediyoruz, kabulünü arz ve istirham ederiz. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki tasarı
nın 1 nci maddesine aşağıdaki (D) fıkrası eklen
miştir : 

D) İnzibat komisyonlarınca verilen meslek
ten, sanattan ve memuriyetten men ile âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezaları, neticelerine de 
şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

Gerekçesi : 
Şöyle ki; 1. Tasarı yalnız mahkemelerden 

vcr'l'miş olan maddi ve her türlü mahrumiyet ce-
za^rını affetmekte, inzibat komisyonlarından 
verilmiş olan cezaları şümulü içine almamaktadır. 

2. Filhakika inzibati cezaların bir kısmı, 
ceza karakterinde olmayıp birer tedbir mahiyetini 
taşımakta ve affa değer bulmamakta ise de, bu 
cezaların diğer bir kısmı (sanat ve meslek ve me
muriyetten ihraç, âmme hizmetlerinden mahru
miyet. gihi) aleyhlerine verilenlerin kaderine mü
essir olacak niteliktedir. 

3. Af düşünülürken ('mahrumiyet kararları
mı veren mahkemelerin) hukukî hata yapabile
cekleri, binaenaleyh bunun telâfisi düşüncesi, af
fın sebepleri arasında bulunur. 

Hukuk kültürü a1 mis yargılama. ve hüküm 
vnnnıe ve ceza tavin'nde ilmî tecrübeli o!an adlî 
m "İh kemeler mnnsuptnrmm hıta irtikâbından aza
de olamıvaeakları kabul edilirken, her biri avrı 
*vn mesleklerden p'elmis zevatın teşkil ettim in-
-,i'i-ıo,t kornisvonlannın hatasız ka^a^a varahilecek-
V r m V ı̂Vııl etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki : 
4. Mahkemelerden verilen kararların hata 

'"'e m.^lûl olduğuna inamldi"-ı an^an itibaren bu 
vn,Hl kadarları obadan kıldırmak îem aftan daha 
^"""1 C kara T* t a l i h i , iadei muhakeme, memnu 
^.Varın iadesi) gibi hukukî yol ve imkânlar mev
cuttur. 

5. Hatalı bir inzibati kararın beftaraf edil
mesi iein bu yol ve imkânların hiçbirisi yoktur. 

6. İnzibati cezaların tertip tarzı da arza şa
yandır : 

A) Ya. adlî bir mahkûmiyet kararma muva
zi olarak ve onu mesnet alarak tenti'bolun.mustıır 
ki. bu takdirde adlî ceza ortadan kalkınca inzibati 
ceza da kaldırılır. 

B) Veya adlî bir kovuşturmaya ve karara 
taikaddümen inzibati ceza tertibolunmustur. Adlî 
kovuşturma beraofle neticelenirse, inzibati ceza-
va te^ir eder ve kaldırılır. 

C) Salahiyetli bir mahkemede yargılattırılıp, 
hüküm alınmaksızın ve maddi bir cezaya ek ol-

http://no.kt.ai
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ma'ksızın inzibat komisyonu re'sen hareketle bir 
ceza tertibetaiştir. 

tşte bu suretle verilen cezanın durumu üze
rinde düşünülmeye değer. Ezcümle yuka/rdan be
ri 'belirtildiği üzere, böyle bir cezanın bertaraf 
edilmesi yolu yoktur. 

iBuıgüne kadar çıkarılmış olan a;f kanunları 
ıdalhi, la'ynı isnaıt dle ayrı ayrı kimselerden mah
kemeye sevk edilmiş, mahkûm olmuş (hükümlü
nün cezasını kaldırmış, fakat inzibat koımisyonla-
rınca tecziye 'edilenlerin durumları hiç düşünül
memiştir. 

Bu netice bir müsavatsızlık, bir adaletsizlik 
doğurmakta âdeta çift adalet yaraıtmıaktadır. 
Yaui aynı suç için mahkemeden verilen mahkûmi
yet kararlarının hatalı oldukları andan itibaren 
bertaraf 'edilmeleri mümkün, inzibat komisyon
larından verilen cezalarınki ise gayriimüımkündür. 

7. İşte yukartdan .beri ısayılan esbaba binaen, 
yine yukarda tosbit etmiş olduğumuz fıkranın ka
nuna eklenmesinin zaruri bulunduğunu bir kere 
dalha arz ve teklif ederiz. 

Yoziga't Konya 
Neşet Tanrıdağ Ziyaeddin îzerdem 

Konya Trabzon 
Necati Kalaycı A. İhsan Birin'cioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı 'hakkındaki kanun 

tasarısının birinci maddesine aşağıda yazılı ol
duğu üzere (ıD) bendinin' ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tefciner 

«D) Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda ya
zılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların 
ölüm cezaları müebbet ağır hapse; 'müebbet ağır 
hapis cezaları da 30 sene ağır harpse çevrilir.-» 

BAŞKAN — Sayın Yunus Korak, siz öner
genizde 19 Eylül 1965 demişsiniz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — 19 Ağustos 
olacak. 

BAŞKAN — 19 Ağustos olacak. Beyanınıza 
göre tashih ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile ilgili 
olarak verilmiş olan önergelerden iki tanesi 
maddenin komisyona iadesini istemektedir. Sa

yın Mehmet Altmsoy, Sayın Kemal Aytaç tara
fından verilmiştir. Komisyon bu önergelere ka
tılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKtNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmı
yor. 

önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergelerin bir kısmı da sadece birin
ci maddenin affın zamanı ile ilgili olan kısmı
nın tadiline mütedairdir. 29 Ekim 1965 tarihi 
komisyon metninde esas alındığına göre, bu met
ne en uzak tarih Sayın Nihat Diler tarafından 
verilmiş olan önergede ifade edilmiştir. 29 Ekim 
1966 tarihi... (Gülüşmeler) 

Sayın Nihat Diler bu 9 Temmuz mu efen
dim? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efendim, 
29 Ekim yerine 9 Temmuzdur. 

BAŞKAN — 9 Temmuz diye tashih ediyor
sunuz, değil mi efendim? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Diler'in önergesi komis

yon metnindeki tarihe göre en uzak olanıdır. 
Bu önergeyi oya koyacağım. Komisyon katılı
yor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen
dim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Efendim, 1 nci 
maddede bir tadil teklifi daha vermiştik; yeni 
bir fıkra eklenmesi hakkında. 

BAŞKAN — Takibettiniz mi bütün önerge
lerin okunmasını efendim.? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, bizim elimizde böyle bir 

önerge var, fakat imzasız olduğu için kime aidol-
duğunu bilmiyorduk. Bu önerge size ait mi 
efendim ? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon 9 Temmuz tarihine 

katılmıyor. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Nahit Menteşe, Sayın Mazhar Arıkan, 
Sayın İsmail Boyacıoğlu, Sayın Talât Köseoğlu 
verdikleri önergelerinde bu tarihin 5 Haziran 
1966 olarak tesbitini istemektedirler. 
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Komisyon bu mütalâaya katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Heyeti UnıUmiyenin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmı
yor musunuz? Heyeti Umumiye komisyonun mü
talâasını bilmek ister. Komisyonsuz, mevzu si
zindir, katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) —•.Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece tarihle ilgili olan diğer önergeleri 

oyunuza sunmuyorum. Yalnız, bu arada dikka
te alınmış olan bu üç önergeye komisyon filhal 
katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKINEL (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi arkadaşlarım, Sayın Mehmet Ali Ar

san tarafından verilmiş olan önerge, Sayın Yu
nus Koçak tarafından tarihle ilgili verilmiş 
olan önerge hakkında muamele yapıyorum. Sa
dece Adil Kurtel tarafından verilmiş olan ve 
birinci madde ile ilgili ve değiştirge teklifi ya
pılan önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Kars Milletvekili Adil Kurterin önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Diler'in önergesini tekrar okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN "— Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Nihat Diler'in üçüncü önergesini tek

rar okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in üçün

cü önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. KaJbuil eden

ler... Etimiy enler... Kabul edilmemiştir. 
ıSayın Celâl Nuri Koç arkadaşımızın öner

gesini tekrar okutuyorum. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Önergesi Sayın Celâl Nuri 
Koç'a gerirverilmiştir. 

Sayın Ali Karahan'ın önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın öner--
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. KaJbu'l edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Celâl Nuri Koç arkadaşımızın ikinci 

önergesini okutuyorum. 
(Celâl Nuri Koç'un ikinci önergesi tekrar 

okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Tanrıdağ, Saym İzerdem, Sayın Ka-

laycıoğlu ve Sayın Binicioğlu arkadaşlarımızın 
önergelerinde teklif ettikleri metin kısmını 
okutuyorum. 
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D)ı İnzibat (komisyonlarınca verilen mes
lekten, sanattan ve memuriyetten men ile âm
me hizmetlerinden mahrumiyet cezaları, netice
lerine de şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

BAŞKAN —Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Okunan metni oya sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
iSayın Özarda'nm önergesini tekrar okutuyo

rum. 
(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm öner-

ıgösi tekrar otundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Yunus KoçaJk arCkaJdaşımrzm önerge

sini tekrar okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın önerge

si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

ıSaym Tekinel verdiğiniz önerge komisyon 
adına mı?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi komisyon adına verilmiş 
olan önergeyi okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı 
TekinePin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Sayın Baş
kan, bu önerge yepyeni bir hüküm getiriyor. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi zaten diğer 
lönergeler gibi dikkate alınmafk üzere oyladık 

ve madde buna göre yeniden düzenlenecek, oy
lanacaktır. Bütün önergeler Heyeti Umumiye 
için yeni idi. 

ıŞimdi muhterem arkadaşlarım; bu madde
de, komisyonun getirdiği 1 nci maddede iki de
ğişiklik yapılmıştır; birisi, tarih bakımından
dır, 29 Ekim 1965 tarihi 5 Haziran 1966 olarak 
ıkabul edilmiş ve bir de fıkra ilâve edilmiştir. 

1 nci maddeyi bu değişiklikle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Muhterem arkadaşlar; Adalet Komisyonu 

Başkanı Sayın İsmail Hakkı Tekmel'in ve yi
ne Sayın Reşat Özarda'nm, 2 nci maddenin me
tinden tayyını istiyen önergeleri var. Komisyon 
da bu hususa iştirak ediyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim de tak
ririm var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• Komisyon da zaten 9 ncu mad
de içinde teknik bakımdan bu konuların teikrar 
ele alınması için ikinci maddenin metinden tayyı
nı istemektedir. Bu tay hususunu üç önergeyi 
birden... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim de var 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Diler önergeniz, bunun 
gibi ise; hepsini birden oya sunacağım esasen. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tamam efen
dim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim 
C. H. P. Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim tay teklifi kabul edilir
se Heyeti Umumiyede bu mevzu kalmıyor zaten, 
9 ncu maddede tekrar • mevzuııbahsolduğu zaman 
konuşulacak, Sayın Kabadayı. 

Bu tay önergelerini ve Sayın Nihat Dilerin de 
göndereceği önerge ile birlikte dördünü... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ko
nuşmaya mâni yok her halde? 

BAŞKAN — Şüphesiz 9 ncu maddede tek
rardan konuşulacaktır. Buna bir mâni yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 9 ncu 
maddede, takdir buyurursunuz, yirmi, otuz me
sele bir arada konuşulacak. Bu itibarla madde 
üzerinde müsaade ediniz de grup sözcümüz görü
şünü açıklasın. 

BAŞKAN — Tabiî, fakat yalnız ben zanne
diyorum ki, umumi bir arzu var; bütün gruplar 
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bu maddeyi tayyetmek istiyorlar, ittifak da var. 
Onun için böyle hareket etmiştim. Behemahal 
konuşmak istiyorsanız buyurun Sayın Kabada
yı... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İsti
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz konuşacaksanız. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, komisyon adına daha evvel konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dekika efendim, komisyon 
daha evvel konuşmak istiyor. 

önce maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — İrtikâp ve rüşvet suçları ile 

Türk Ceza Kanununun 339, 340 ve 341 nci mad
delerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş ve
ya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezaların 
üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilin iş
tir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak 
indirme 3 seneyi geçemez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Yeni Türkiye 

Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Komisyonunuz 
bir takrir hazırladı ve tasarının ikinci maddesin
de yer alan hususun, kanun tekniği zaviyesinden 
aynı tasarının 9 ncu maddesinin istisnaları ta-
dadeden bölümünde müzakere edilmesi lâzımgel-
diği düşüncesiyle bir takrir verdi. Bu sebeple 
9 ncu maddenin görüşülmesi sırasında bu hu
sus tekrar müzakere edilmiş olacaktır. Komisyon 
olarak şunu düşünüyoruz, arkadaşlarıma bunu 
kolaylık olsun diye söylüyorum. 9 ncu madde ger
çekten mühim bir maddedir. Ve milletvekili ar
kadaşlarımız bu 9 ncu madde ile ilgili olan baş
kaca değişiklikleri varsa bunları da şimdiden ha
zırlamalıdırlar. Bizlere versinler ve biz betahsis 
bu maddenin aynen kabulü şeklinde ısrar niyetin
de değiliz. Bunun en güzel, en mâkul, en hukkî 
tarzda eşitlik düzenini bozmıyacak tarzda çık
masını arzu eden bir komisyonuz. Bu itibarla o 
müzakerelerle bu müzakere mükerrer bir duruma 
düşeceğinden ve komisyon sizin vereceğiniz tek
lifleri tekrar geri alıp teknik arkadaşlarımızla 

birlikte müzakere ettikten sonra huzurunuza çı
kacağından, buradaki konuşmalar hali hazırda lü
zumsuz bir hale gelecektir... Komisyon olarak 
istirhamım. («Geri alınsın» sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz lütfen. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Ko
misyon olarak istirhamım, mükerrer konuşma
malara imkân vermeden tekliflerinin oya su
nulması ve 9 ncu maddede bu hususların 
geniş geniş konuşulmasının temin edilmesi
dir. Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kabadayı. 
C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN KA

BADAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Adalet Partisi iktidarı iş 
başına geldiği ve hizmete başladığı günler
de Dahiliye Bakanı ve Muhterem Başbakan 
başta olmak üzere, Devlet çarkının dön
mediğini, hizmetin yürümediğini, rüşvetin alıp, 
yürüdüğünü, rüşvetten mütevellit, vatanda
şın inim inim inlediğini her yerde açık bir 
lisan ile söyledikleri için ben de bir arka
daşları olarak sevinç, duymuştum. Güneşi bal
çıkla sıvayamazsmız. Mızrağı çuvala koyamaz
sınız. Huzurunuza gelen bu maddede, ikinci 
maddede rüşvet, irtikâp, sahtecilik suçlarım 
affetmektesiniz. Bugün nereye giderseniz 
gidin; tebdili kifayet gezmeye lüzum yok; han
da, kahvede, yolda, Devlet çarkının işleyişin
de, vatandaş rüşvetten bizardır. Bu parti 
meselesi değildir. Bu, vatandaşın çekmiş ol
duğu ıstırap meselesidir. Memuriyetini kendi 
namı hesabına kullanan ve hizmet yönünden 
kendisine çıkar sağlıyan memuru affedemez-
siniz. Bu, babamızın oğlu dahi olsa affedemez-
siniz. Bir memleket ordusu ile, süngüsü ile 
yaşamaz. Kanunlariyle, kanunları tatbik 
eden memurların ahlâk duygusu ile kanuna 
saygısı ile yaşar. Koca bir imparatorluktan 
geliyoruz. Büyük bir Devlet olarak üç kıta 
üzerinde kurulmuşuz ve sonra da küçük bir 
vatan parçasında, Türkiye Cumhuriyeti olarak 
kalmışız. Neden ve niçin yıkıldık? Bakarsa
nız, yeniçerileri Viyana kapılarına kadar 
götüren kuvvet, pala, güç aynı olduğu halde 
niye inkiraz bulmuşuz? Bakarsanız, Osmanlı 
İmparatorluğunu çökerten, fiziki gücümüzün 
noksanlığı, askerî gücümüzün noksanlığı de-
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ğil, Devlet çarkına suiistimallerin girmesi, rüş
vetlerin girmesi suretiyle her makama man
sıba gelen insanların, o makamı kendi namı 
hesabına bir arpalık gibi kullanmasından doğ
muştur. Bugün Türkiye'de de kademe kademe 
hepsini kaplıyan, birçok makamlardaki hiz
metin yürüyüşünde rüşvet ve irtikâp suçları 
vardır. Bunları affetmeyiniz, iyi, namuslu ka
lan vatandaşlara ibret olsun. Onlar da dün
yada eczalarını çekerek gitsinler. Kûbrada 
bunların hesabını vermek çok güedür, dünya
da ödenmesi kolaydır. 

Koçubey'in risalesi, Koçubey risalesinde de, 
Osmanlı Devletinin çöküşünü demin anlat
tığım ölçüler muvacehesinde rüşvette, irti
kâpta bulur. Türkiye'nin az gelişmiş bir 
memleket olduğunu söyleriz. Az gelişmiş bir 
memlekette vatandaşın hukuk bilgisi, kültürü 
kıttır. Böyle bir memlekette herkes rüşvetle, 
irtikâpla mücadele edemez. Vatandaş bu mü
cadelesinde zayıf ve nahiftir. Bu gücünü 
artıracak. Kanunun nasılsa eline geçmiş, mah
kûm olan suçluları siz affetmeyiniz. İbret 
olsun, cezasını çeksin, kalanlara da ibreti 
müessire teşkil etmek üzere, bunların affın 
dışında bırakılmasını istiyorum. 

Ayrıca Montaigne'nin, dediği gibi, «Parlö-
manter rejimlerde seçilen insanlar seçenlerden 
'karakter, fazilet ahlâk bakımından çok üstün 
olmalıdır. Eğer bunlar seçenlerden üstün ol
maz, müsavi olurlarsa; nazarımca müsavat hiç
bir kıymet ifade etmez. Çok daha aşağı, çok da
ha,düşük sayılırlar» diyor. 

Öyle ise; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri olarak hepimiz vatandaşla
ra fazilet, karakter ahlâk anlayışında ç/ok üs
tün örnekler vereceğiz. Böylece bu çatı altın
da şekli şüpheli, şimdi bahsetmiş olduğum rüş
vet 'Suçu ile dosyası bulunan arkadaşlarımız 
buhmmıyacaktır. Var ise; yaptı demiyorum, hâ
kim 'karşısına çıkacaktır. Hâkim goygoycu, kor
kunç bir şey değildir. Hakları hakikatleri tes
lim eden, suçu vardır; yoktur diyen bir kutsal 
varlıktır. Oraya gitsin; affa uğramasın, ifade
sini versin, dâvasını görsün, ya beraetini alsın 
veya mahkûm olsun. İçinizde böylece bu suç
tan mahkûm olan insanları duydukça ben üzün
tü duymaktayım. Bir büyük memur Danıştay-
da karar almış, liste elimdedir. Danıştayın ver

miş olduğu kararda; yanlış 'bordro tanzim et
mek, görevinden ayrılan kâtibe namına sahte 
imza atmak, sahte fatura tanzim etmek, sahte 
fatura ve teklif mektuplarını hakiki vesaik 
gibi kullanarak sarf evrakı meyanmda iptal 
etmek. Bâzı 'hakiki fatura ve makbuzlarda tah
rifat icra etmek, şahsi mubayaaya mütaallik 
birtakım faturaları büyükelçiliğe mal edçrek 
hesaplarına intikal ettirmek. Paris'te kaim 
Ransay müessesesinden yapılan mubayaayı, bü
yükelçilikte fiyatları Fransız vergi eşya fiyat
ları ile Fransız frangı rayicini yüksek göster
mek suretiyle, zimmetine cem'an, 29 783 lira 
gibi bir para geçirmek. Aşağısını, huzurlarınızı 
işgal etmiyeyim diye söylemiyorum, bu suç ol
muştur veya olmamıştır. İnsanları felâkete gö
türen, ölmeden ölüme sevk eden, şüphedir. Böy
lece bir karar da verilmiştir. İçimizde böyle ve 
bunun gibi arkadaşlarda da bulunduğuna gö
re; bunlar her halde affın şümulüne girmeme
lidirler. Bizler hem suç işliyeceğiz, hem de ken
di gücümüze güveneceğiz, buraya gelip parmak
larımızı kaldıracağız. Kendimizi de affedeceğiz. 
Dünyanın hiçbir yerinde bir af müessesesinde 
bu kadar garip işliyen hâdiseler olmamıştır. Son 
Senato seçimlerinde Şarköy'e gittim. Orada Ah
met isminde hirisi geldi, dedi 'ki; 

«Kabadayı, Büyük Millet Meclisinde bu sö
zümü, istirham ederim, söyleyin. 'Sizler millet
vekili olarak, senatör olarak fazilette, aJhlâkta, 
iyi yönde, kanun anlayışında, vatan, millet, 
memleketin haklarını korumakta bizlere iyi ör
nekler verirseniz, bu iyiliğin safhma girerse
niz, bizden en alâsını, en mükemmelini bula
caksınız. Ama başta siz oyun bozan olur, bizim 
gözümüzü, gönlümüzü doyurmayan insanlar bu
lunur ise; siz de bizden bunu bekliyemezsiniz» 
dedi. 

İmam öksürürse, af buyurunuz, cemaat istif
ra eder. İmam tebessüm eder, gülerse, elbetteki 
cemaat kahkaha atar. 

Şöylece, rüşvet, irtikâp suçlarına taallûk 
eden bu maddenin reddini istiyorum. Ve bil
hassa milletvekillerine taallûk eden bu kabîl 
dosyaların kesin olarak kabul edilmemesini is
tiyorum. Çıkarır iseniz, memlekette vatandaşa 
hizmet görmekle görevli olan şahsa iyilikler de
ğil, tıkanmalar vatandaşa huzur değil, huzur
suzluklar getireceksiniz. Bunun vebalini dünya 
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ve uhra sizler çekeceksiniz. Dünya mahkemesi 
mühim değil, bunlardan asıl kübra mahkemesi 
mühimdir. Ama Hûda bu kabil suçların cezası
nı, öbür tarafa geçmeden bu tarafta çektirir. 

Ben grupum adına bu maddeye müspet oy 
veremiyeceğimizi, Halk Partisi adına beyan 
eder, cümlenizden rıza - yi hak için bu madde
nin reddini grupum adına istirham ederim. 
Hürmetlerimle. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... («Ba
kan söz istiyor» sesleri) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Görüyorum efendim, sizin ta
vassutunuza lüzum yok efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben ken
dim adına istiyorum, tavassut istemiyorum. 

BAŞKAN -— Gerek Adalet Komisyonu Baş
kanı ve gerekse şimdi konuşan sayın arkada

şım grup adına verdikleri önergede ve gerekse 
Reşat Özarda, bu maddenin metinden çıkarılma
sını istemektedirler. Komisyon, 9 ncu maddede; 
bu metinde mevzuubahsedilen hususu tekrar bu 
maddeye dercetmek suretiyle getirecektir. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili mi Sayın 
Adalet Bakanı, söz istiyorsunuz? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — Bu konu ile ilgili efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizden evvel de 
Ali Karahan söz istediler, ona jsöz vereceğim, 
Sayın Talât Köseoğlu'na söz vereceğim, ondan 
sonra da size. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, bu mad
dede nir vuzuha varmamız için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Bu madde Hükümet tasarısında yoktur, ko
misyonda ilâve edilmiştir. Konuşan arkadaşla
rım bu tefriki yapmadan konuşmuşlardır. Bir 
yanlış anlayışa meydan vermemek düşüncesiy
le bu tavzihi yapmak için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karahan. 
xr. T. P. GRUPU ADINA ALI KARAHAN 

(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, Osmanlı İmparatorluğunu itilâa gö
türen, Osmanlı imparatorluğunun kurucusu 
Osman Gazi'nin adalet anlayışı, onu gerileme 
devresine sokan, Devlet otoritesinin za'fı, dev
let otoritesi çarkında vazife almış, civatalârı-
nın gevşekliği, onların vatandaşa fazilet, ahlâk, 
rehberliği yapması yerine, vatandaşı sömürme 
yoluna gitmeleri olmuştur ve Osmanlı İmpara
torluğunu batıran bizzat Osmanlı İmparatorlu
ğunun aydın sınıfı geçinen memur sınıfı olmuş
tur. Rüşvet, irtikâp, ihtilas yani sa 'yi ekal ka
nununu kendi menfaatine âlet eden insanlar 
dünyanın her tarafında daima vardır. Şunu ka
bul edelim ki, Orta - Şark devleti niteliğinden 
çıkamama aczi içinde olan ve bütün mücadele
sini 45 seneden beri faziletli bir devlet çarkı 
tesisine vermiş olan Cumhuriyet hükümetleri
nin her devresinde rüşvet vardır, irtikâp var
dır, ihtilas vardır. Halen de vardır. Şimdi rüş
vet ve ihtilas vardır. Rüşvet ahlâksızlıktır. İh
tilas şerefsizliktir. Bunu yapan kötü kişidir. 
Acaba her vücutta mevcudolan mikrobun vücu
dun bünyesini sarsacak faaliyetini önlemek için 
vücudu mukavim ve zinde tutmak tedbirlerini 
biz almış mıyız? Yani bu suçun âdeta son gün
lerde normal telâkki edilen bir âmme faaliyeti 
haline gelmesinde hiç mi kusurumuz yoktur. 
Büyük Millet Meclisinin yüce temsilcileri ve 
onun Sayın Hükümeti neden bu-ıstırabı görmez
siniz de, neden 39 senesinden beri mcyvayı yal
nız manav dükkânında gören namuslu memu
run çocuğunun hırsız olduğunu görmezsin de, 
neden yalnız kendi çıkarını görürsün de, neden, 
ey sahtekârlığa tevessül etmiş Mebus, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelir de, 'kendi kendisi 
için af çıkarır, affı düşünür de, neden bu ted
bir alınmaz, cemiyet bünyesini sağlam bir zemi
ne götürmez, bu mikrobun işlememesi için vü
cudu zindeleştirnıez. Benim şikâyetim, rüşvet
çiden, irtikâpçıdan, aynı zamanda onları bu va
sata iten, onları ihmal eden hükümetlerdendir. 
İşte Hükümeti göreve davet etmek, komisyonda 
da, Sayın Adalet Bakanına sordum; siz yukar
da beş bin lira ile rahat yaşarken, zemin kat
ta dosyaları tasnife memur, arşiv memuru 350 
lira ile ailesini nasıl geçindiriyor, bu mucizeyi 
nasıl buluyor, bu mucizenin aletini, sebebini, ne-
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demini, incelediniz mi, dedim. Onun içindir k i ; 
devirler tasfiye edilirken bütün af kanunların
da bu -vatandaşları, kötü vatandaşları, kaatil 
kadar, 'hırsız kadar, sahtekâr kadar, yalancı, 
düzenbaz, madrabaz kadar kötü olan vatandaşı 
af dışında tutuyoruz. Ama onların neden suç iş
lediğini bir türlü düşünmüyoruz, tedbirine te
vessül etmiyoruz, işte hâdisenin can alıcı nok
tası budur. 

Munhterem arkadaşlarım; Yeni Türkiye 
Partisi eğer tasnif mümkün olsaydı, bu hırsız
lığa tevessül etmiş, rüşvetin günün normal faa
liyeti içinde telâkki edildiği bir bölgenin men
subuyum, vatandaşım soyulmaktadır. Geçen 
gün de şikâyet ettim. Yüz lira kazanan bir aile 
reisi 105 lira rüşvet vermek suretiyle sene so
nunda beş lira borçludur. Ama Devlet kesin ted
birleri almak suretiyle bu menfaatine alet edil
miş devlet otoritesi mekanizmasındaki çark ci-
vatalarmı' sağlamlaştırma mücadelesinde biraz 
daha müteyakkız, denetleme organlarını çalış
tırmak suretiyle devleti âdil, tok, insanların ka
rargâhı haline getirmek suretiyle rüşveti, zemi
nini temizlemekle önlemelidir. Aksi takdirde 
ister geçmişteki bu suçları affediniz, ister affet
meyiniz, bu suçun temadisini önliyemezsiniz. Bu 
tahribatın devamının önüne geçemezsiniz. Bu 
sebeple; memurlardan şikâyet ettiğim kadar 
Hükümeti de size şikâyet ediyorum, 'bu tedbir
leri süratle almalıdır. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım; milletve-
ıkilleri olarak 'bu suça muhatabolmuşlar, umum 
müdürler, yüksek memurlar, hayat standardı 
çok yüksek 'olup, menfaat hırsımın, mikrobunun 
zedelediği, tahribettiği, mikroplaştırdığı insan
ları bu af maddesinin şümulü dışına alalım. 
Eğer affedeceksek, ilâç parası için, çocuğunun 
tahsili için, hasta annesi için, velhasılı kelâm, 
zaruretlerin sıkboğaz ettiği bir halde can hav
liyle ölümü göze alarak küçük hâdiselere alet 
olmuş memuru affederken, büyük servet sahip
lerinin bu suçlular sahasına girenlerini affet
memek suretiyle âdil ıbir neticeye varalım. En 
derin hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarım; Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına aleyhte, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına ela üzerinde 
konuşma yapıldı. 

Sayın Güven siz grup adına mı söz istiyor
sunuz ? 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Evet 
efendim, aleyhte ve üzerinde... 

BAŞKAN -T- Buyurunuz komisyon. 
Muhterem arkadaşlarım komisyon maddeyi 

geri almak istiyor. Konuşan arkadaşlar aleyh
te konuşuyor, Hükümıet, ben böyle bir metin 
ıgetirmedim diyor. Takrirler bu yıolda, fakat 
yine herkes konuşmak istiyor... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem larikadaşlarım; Komisyonu
nuz teknik bir konuyu huzurumuza getirdi. Fa
kat ıgörüyoruz k i ; bâzı gruplar bu meseleyi 
zamansız yersiz ve şahsi tercihlerine göre ne
tice çıkarmak ve faydalanmak amaciyle ele 
almak .arzusunda İsrar 'etmektedirler. Burada 
konuşulmıyacak hiçjbir şey yoktur. Yalnız me
selelerin gayet vazıh anlaşılması ve takdim 
edilen şeklin anlaşılmasına rağmen yanlış şe
kilde ele alınarak burada bir mesele olaraık 
takdim edilmemesi icabeder. 

Şimdi evvelâ Sayım Adalet Bakanı arka
daşımız ve dün konuşan Sayın Feyzioğlu, bu 
konuyu ıele aldı ve sizlerden ziyade bilhassa 
Feyaioğlu arkadaşımız radyoya hitabeden ıbir 
konuşma havası içine girdi. 

Simidi meseleyi teknik olarak takdim ediyo-
rum. Bizie verilen Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesinin istisnaları tadat teden (A) ben
dinde Hükümet, 500 liradan fazla, 500 lira 
hariç olan zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet 
suçları şeklinde bir istisna getirmiş, hu suç
ların bu çerçeve dâhilinde affedilmesini öngör
müştür. Tetkik ediyoruz, 5677 sayılı ve 1950 
senesinde çıkmış olan Af Kanunu aynı mik
tar içerisinde, 'aynı kıymet 'esası üzerinden bu 
gibi suçları affetmiş ve bunun üzerinde Dev
leti zarara sebebiyet vermiş »olan memurlar 
suçluların da cezalarının üçte ikisi affedilmek 
suretiyle bugünkü af içerisinde kısmî umumi 
af şeklinde mütalâa edeceğimiz kısımda ele 
alınmıştır. Yine ıbakıyoruz, Millî Birlik Ko
mitesinin iktidarı zamanında 113 sayılı Af Ka
nunu çıkmış, aynı ibareler konmuş ve memur
lar bu kıstas içerisinde bu aftan faydalandırıl
mışlardır. 

Komisyonda şunu düşündük; 1950 senesi
nin 500 lirası, 1960 senesinin 500 lirasına bir 
kıstas değildir. Şimdi Büyük Meclise s<oruyo-

— 650 — 



M. Meclisi B . 109 

ram. 500 liraya kadarı af ediyorsunuz da, 501 
lira için suç asliyeni naden affetmiyorsunuz? 
Biz size objektif kıstas getiriyoruz. Arkadaşla
rımız meseleyi yanlış takdim ediyorlar. İkinci 
madde, ıbu kanun tasarısının içinde yer almış 
ıbulunan birinci maddesiyle alâkalı değildir. 
İstisnai Ibir hükümdür. Komisyon üyeleri ola
rak size objektif bir kıstas getirmek, vatandaş
lara farklı muamele yapmamak üzere yeni bir 
usul takdim. ;ettik. Bunun esası .nedir? İki çe
şit suç vardır; rüşvet, irtikâp, sahtekârlık 
konusu. Rüşveti ne şekilde değerlendireceksi
niz? Mahkeme ilâmlarında yazılı mıdır? Bu ko
nuları da bilmek lâzımdır. İrtikâp suçunu ne 
şekilde değerlendireceksiniz? Mahkeme ilâm
larında yazılı mıdır? Bu gibi hallerde devletin 
zararı mı bahis konusudur; yoksa şahısların 
menfaat temin etmesi imi bahis konusudur. 
Suç unsurlarını bilmeden, sahtekârlık cürüm
lerinin ne şekilde işlendiğini bilmeden burada 
siyaset yapmak için konuşmak, gerçekten doğ
ru ıbir /davranış değildir. (A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

İkinci maddeyi dokuzuncu maddede ele al
mak istiyoruz, ide dik, takrir verdik. Maddenin 
bu şekilde düzenlenmiş olması itibariyle de, 
1 nci madde şümulüne girmemektedir. Eğer 
arkadaşlarımı dikkatli tetkik (etmişlerse, bizim 
1 nci maddemizde üç husus yieralmıştır. Birin
cisi; henüz takibat safhasında olan, ister Cum
huriyet savcılarınca ele alınmış olsun, ister 
dâva açılsın veya açılmasın, hüküm verilmemiş 
olan kısımlardır ki; burada objektif bir kıstas 
tatbik edildi, âzami haddi beş seneye kadar 
olan ıbütün suçların karşısındaki cezalar affe
dildi. 

İkincisi, (B) 'bendinde, beş seneye dâhil 
olan, kesinleşmiş mahkûmiyetler ele alındı. 

Üçüncüsü, (C) bendinde, beş seneden yu
karıya mahkûm olmuş veya cezası beş seneden 
yukarı «olan hükümlü veya sanıkların durumu 
ele alındı. Bu itibarla, tasarının 1 nci maddesi
nin (A) ve (B) bölümlerinde bu almış olduğu
muz husus umumi af niteliğindedir. Türkiye 
Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bütün va
tandaşlara seyyanen tatbik edilecektir. 

İkinci bölüm kısmı umumi af niteliğindedir. 
Şimdi burada ikinci maddeyi okuyorum. Birinci 
maddeye atıf yoktur. Objektif bir kıstas getiriyor. 
Para değerini nazarı itibara almıştır, haksız 
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tatbikatı önlemek isftiyoruz. Diyoruz ki, irti
kâp, rüşvet suçlariyle Türk Ceza Kanunun 339, 
340 ve 341 nci maddelerinde yazılı suçlardan do
layı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan, hür
riyeti bağlayıcı cezaların üçte ikisi ve para ce
zalarının tamamı affedilmiştir. Ancak hürriyeti 
bağlayıcı cezada yapılacak indirme, üç seneyi 
geçemez. Arkadaşlarım, burada maksudolan iş 
açıktır. Sayın İhsan Kabadayı'nm dediği gibi; 
mahkeme önünden kaçırılan hükümlü sanık yok
tur. Her ne olursa olsun, hâkim huzuruna gide
cektir. Hâkim cezayı tertibedecektir. Ve sonu
cunda, eğer durumu buna uyuyorsa kendisinin 
cezasından ancak ve ancak üç sene indirilecektir. 
İstisnai bir hükmü bu şekilde ele almak, bu iç
timai vasat içinde bu sosyal bünye içinde memur 
suçları siyaset yapabilmek için bertaraf etmek 
gerçekten de hakkaniyete yakışır bir davranış 
değildir. Biraz evvel arz ettim; zimmet ve ihti
las suçlarına da biz objektif bir kıstas bulabil
mek için, bu tasarının dokuzuncu maddesinin 
istisnalar bölümünde ele aldık. Orada da bahis 
konusu olan suç unsurlarına göre Devlete ika 
edilmiş olan zarar vardır. Şayet bu suçu işliyenler 
mücerret mahkeme ilâmında yazılı, Devlete 
iras edilmiş olan zararı tazmin ettikleri takdirde 
ki; burada beşyüz lira ya kadar denmiştir, ufak 
para cezalarının alelıtlak ödenmesi mümkündür. 
Objektif bir kıstas içerisinde bu kanunun birin
ci maddesinden istifade etmesini sağlamışızdır. 
Yani bir zimmet, bir ihtilas suçlusu 5 senenin 
fevkinde bir cezaya mahkûm olmuşsa ancak di
ğer hükümler gibi beş senesi tenzil edilecektir. 
Ve istisnasız zimmiet, ihtilas, irtikâp rüşvet ve 
sahtekârlık suçlarında, hâkim önünden geçme
mek diye bir kayıt yoktur, arkadaşlar. Affın 
umumi neticeleri bakımından da buna imkân 
görülememiştir. Bizim Anayasamızın 68 nci 
maddesi yüz kızartıcı olarak bilinen suçlara 
zamimeten seçimlerle ilgili olarak bâzı hüküm
ler getirmiştir. Yani bu suçları işliyen adamla
rın umumi hükümler dâhilinde âmme hakla
rından mâdudolan bâzı haklardan istisnai ve 
kat'i, en son Anayasa hükmü olduğuna göre, 
bertaraf etmiştir. Şu hale ıgöre zimmet, ihtilas, 
ittikâp rüşvet ve sahtekârlık gibi suçlan asli
yen kimselerin Anayasanın 68 nci maddesine 
göre, yine 'kısmı umumi af yahut da umumi 
affm neticelerinden istifadesine imkân yok
tur. 
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Şimdi, mesele bu şekilde iken ve biz ko
misyonunuz olarak bumun ariz ve amik müda
faasını ve münakaşasını 9 ncu maddede yapa
lım ve kanun tekniğine uygun bir hale ge
tirelim diye, bir takrir verirken, akşam rad
yodan sesini duyurabilmek için, umumi ef
kârı yanlış bir istikâmete sevk etmek için 
söz almış olan arkadaşlarımızı gerçekten kı
namaktayız. Aslında bizim anlayışımıza göre 
mesele, memurları bu suçu işlememeye teş
vik etmektir. Bu vasattan kurtarmak lâzım
dır. Şimdi ilâmlar göstereceğim. Bu bir tahsil
darın mahkeme ilâmıdır. 15 lira zimmetine 
geçirmiştir ve bir sene ağır hapse mahkûm 
olmuştur. Ama öbür tarafta telefonla ve 
ufak bir mektupla bu memleketin yüzbinleree 
lirasının aşırıldığını hepiniz burada ifade et
mektesiniz. Bu adalet midir? Hakkaniyet mi
dir? (A. P. sıralarından alkışlar.) Bütün bun
lar, bütün af kanunlarında, bir kalemde si
linir. Bu meseleler geldiği zaman iş, deme-
goiiye sevk edilir. Biz objektif kıstaslar 
getiriyoruz. Bunun müdafaasını diğer husus
larda yapacağız. 

Yalnız bir hususu daha hatırlatmak iste
rim. Biz bu af kanunu tasarısını Adalet Ko
misyonunda 65 küsur saat münakaşa ve müza
kere etmiş arkadaşlarmızız. Adalet Komisyo
nunda siyasi parti gruplarının bilcümle tem
silcileri vardır. Arkadaşlarımız istedikleri gibi 
konuşmuşlardır. Ve bu sözler bantlara alın
mıştır. .0 bantlar tetkik edilmeden, meseleler 
objektif olarak ele alınması lâzımgelirken, 
böyle yapılmayıp da indî ve sübjektif kıstas
larla konular buraya getirilirse, gerçekten 
doğru bir şekilde hareket edilmiş olmaz ar
kadaşlar. 

Şimdi, bu bantları deşifre ettiriyorum. Bu 
tasarılar, bu metinler grupların ittifak ve 
iştiraki ile çıkmıştır. Buna ne dersiniz, işte 
Sayın Yunus Koçak.. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhalefet 
şerhim vardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKlNEL (Devamla) — 
işte Sayın Adalet Komisyonu temsilcileri... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhalifim, 
muhalefet şerhim var, ezbere konuşma. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKlNEL (Devamla) — Bu 
itibarla yine burada söz aldığımız zaman, en 
fazla konuşulması lâzımgelen maddenin 9 ncu 
madde olduğunu söyledik, insanız, hata da 
yapabiliriz ve takibedeceğimiz usulü de ko
misyon olarak tesbit ettik. Diyoruz ki; arkadaş
larımız bu madde hakkında şimdiden hazırlan
sınlar, takrirler de versinler. Biz ceffel 
kalem; bütün arkadaşlar hukukçu değildir, 
bunu teknik teferruatına kadar bilemez. Bir 
hava içinde şöyle veya böyle oylanabilir. 
Ama, biz bunları geri alacağız. Kanun ne ise, 
nizam ne ise teknik arkadaşlarla, Hükümet 
elemanları ile personeli ile yeniden huzuru
nuza geleceğiz, diyoruz. Bundan daha açıklık, 
bundan daha netlik var mıdır aıkadaşlar? 
öyle ise istirhamımız şudur; meseleyi arka
daşlarımızın yanlış anladığı intibaı içersinde 
huzurunuzdan ayrılıyorum ve bu maddenin 
tayyına taallûk eden tekliflerimizin kabulünü 
ve 9 ncu maddede ariz ve amik bu hususun görü
şülmesini teklif ediyorum. Saygılarımla. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHlDDÎN GÜ
VEN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; af kanununun müzakeresinde ay
kırı bir istikâmetin tecelli edeceği kanaatine, 
yavaş yavaş âdeta bu kanaate, sahibolmaya 
başladık. Ben onun için söz aldım. Herşeyden 
evvel... 

CUŞKUN KIRCA (istanbul) — Yaşa... 
MUHIDDIN GÜVEN (Devamla) — Bir ar

kadaşımız aşağıda; «yaşa» diye bağırıyor. Ben 
de kendisine; yaşa... Diyeceğim, inşallah bu 
memleket sathında iyi günleri görmek için 
uzun bir ömür içinde yaşıyalmı. 

Evet muhterem arkadaşlarım; meseleyi ob
jektif ölçülerle tesbit etmek ve kıymetlendir
mek vazifesi ile mükellefken, yine burada bir 
tefrikin içinde olduğumuzu müşahede ediyoruz. 
Sanki muhalefet sözcüleri, muhalefet ahlâ'kili-
ği inhisarım .kendilerine almışlardır. Ahlâkili-
ğin diğer tarafında kalan hususlar, ıkanunu ge
tiren Hükümete ve Adalet Partisi Grupuna ait
tir. Ben, huzurunuzda grupumuz adına şu hu
susları açıkça beyan etmek istiyorum ki, Ada-
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let Partisi ahlâki ölçülerin tamamıyle sahibi ola-
ralk, diğer partiler kadar asgari sahibi olarak; 
zimmetin, ihtilasın, irtikâbın ve rüşvetin karşı-
smdadır. Gayet tabiîdir ki, bunun aleyhinde
dir. Hiç kimse ve sayın 'komisyonun sayın 
üyelerinden hiç kimse bunun müdafii değildir. 
Onun içindir ki; bir irtikâbın, irtişanın, ihtilâ-
sm ve zimmetin tamamiyle karşısında olacağız 
ve yaşadığımız müddetçe 'karşısında olacağız, 
Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Size söyle
miyorum Sayın Güven, arkadaşla konuşuyo
rum. Bu kadar alıngan olmanıza lüzum yok. 

MUHIDDİN GÜVEN (Devamla)) — Ga
yet tabiîdir ki, söylediklerimi gayet iyi anlıya-
caksınız. Karşısında olduğumuzu ve buna ait 
suçların tamamıyle aleyhinde olduğumuzu tes-
bit etmek için konuşuyorum. Ama, Adalet Ko
misyonu eğer bâzı teknik ölçülerle, bâzı zaru
retlerin ica'bı olarak, bu maddeyi getirmiş ve 
müzakere edilmesini istiyorsa, d betteki bunla
rı objektif ölçüler 'icinde mütalâa etmek .mec
buriyetimiz vardır. Yoksa bunu bir tahrikin 
bir istismarın yolunda, asıl dâvayı ifna etmek 
yolunda harcamaya kimsenin hakkı olmamas1 

lâzımdır. 
Sayın arkadaşlarım; komisyon 2 nci madde-

« 
yi geri alacağız diyor. Ve aldı. Meseleyi ne
rede konuşacağız1?, 9 ncu maddede. Niçin o ha1-
de vaktimizi israf ediyoruz, sözlerimizi Hükü
met ve iktidar grupunu itham 'etmek için 'kul
lanıyoruz? Bu 'büyük !bir haksızlıktır. Bu hak
sızlıkları yapanlara iade etmek için söz aldım 
Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Adalet Par
ti sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grupla
rı adma söz istiyen arkadaşlar konuşmaların1 

bitirdiler. 
Şimdi, şahısları adına ısöz üstemiş olan arka

daşlara söz vereceğim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben grup adı

na söz istemiştim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Efendim ben 

de grup adma söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bu konunun aleyhinde mi söz 

istemiştiniz 'Sayın İşgüzar? 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet efen

dim, daha evvel aleyhte söz istemiştim. Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Kâtip arkadaşımız elimizdeki 
sıra listesine 'bakıyor. Daha evvel şahsınız adı
na söz almışsınız. Şimdi grup adına söz istedi
ğinizi beyan ediyorsunuz. 

Buyurun Sayın Hilmi İşgüzar. 
M.P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem arka-
daşilarım; evvelâ tasarının ikinci maddesinde 
yer alan irtikâp ve rüşvet suçlariyle Türk Ce
za Kanununun 339, 340 ve 341 nci maddelerine 
dokuman kışımı komisyonun geri almasında ben 
fayda mülâhaza ediyorum. Bu bakımdan ken
dilerine teşekkür 'ederim. Yalnız bu vesile ile 
birkaç kelime ile bunun aleyhinde olduğumuzu 
arz ve izah etmek istiyorum. Hiçbir kasdimiz 
yoktur'. Esasında çeşitli müelliflerin bilhassa 
hukukçuların, profesörlerin birkaç aydan be
ri devam .eldegelen neşriyatının tetkikinden de 
anlaşılacağı veçhile, 'Sayın Prof. Sahir Erman, 
Sayın Prof. Faruk Ereni, Saym Doçent Çetin 
Özek, Sayın Baha Arakan ve muhtelif hâkim
lerin kalemlerinden çıkan yazıların hepsinde 
de, bilhassa siyasi ve fikir suçları dışındaki 
suçların üzerinde, af kanununun çıkarılmasının 
doğru olmıyacağını ve affın zaman zaman ce
miyetin bir zelzelesi mahiyetinde olacağını 
söylemektedirler. Halbuki tasarının 2 nci .mad
desinde yer alan suçlar ise, Devlete karşı .işlen
miş suçlar olup, Ceza Kanununun 3 ncü ba
bında yer alan ve bizzat devlete karşı işlenmiş 
suçlardır. Bunların mânası ve mahiyeti diğer 
suçlar gibi değildir. Bu suçlar, bilhassa cemiye
tin psikolojik, sosyolojik, çeşitli sebeplerinden 
dolayı mâruz kaldığı bir hastalık neticesinden 
doğar. Bunları ortadan kaldırmadan cezaların 
kısmen de olsa affedilmesi suretiyle bu Ön
lenemez. Demin de, birinci maddede söz aldı
ğım zaman arz ettiğim gibi, 1923 ten 19G6 ya 
kadar 20 küsur Af Kanunu çıkarılmıştır. Bun
ların çoğunda, ıbilhasısa Devletin bünyesini sar
sıcı mahiyette (bulunan rüşvet, irtikâp, iltimas 
ve sahtekârlık suçları daima bu af kanunları
nın dışında ıbırkaılmıştır. Bugün hepimiz bili
yoruz ki, milletvekillerinin de çok yakından 
bildikleri 'gibi, vatandaşların en çok müşteki 
oldukları husus, cemiyetin içinde bulunan ve 
bilhassa Devlet .müesseselerinde rüşvetin, ilti
masın, irtikâbın alabildiğine yaygın oluşu ve 
bunu da kolay kolay Aslbatlayamıyacak durum
da ^oluşlarıdır. Yine ıbir Alman müellifinin de-
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diği ıgibi; «Adalet şerefli insanların yeridir. 
Adaletin kestiği parmak acıtmaz» o halde adli 
hata var ise, demin ide arz ettiğim ıgibi, bir 
ihata var ise, bunlarım yolları ayrıdır. Bilhassa 
Adalet Komisyonu daha önemli bir şe
kilde çalışsın, daha seri şekilde çalışsın. 
Bu şekilde adlî hatalar Yüce Meclise 
geldiği .takdirde ferdî hata işlemiş vatandaş
ları suçlardan kurtaralım. Bunları huzura ka
vuşturalım. Yoksa illâ af kanunu çıkaracağız, 
af kanunundan şu şahıslar istifade etsin diye, 
birşey olamıaz. Muhterem İsmail Beyin işaret 
•ettiği giıbi, daha önce çıkan bir kanun ile 500 
liraya kadar alanlar affedilmiş. 501 liraya ka
dar olanlar affedilmemiş. Biz bunların da 
aleyhindeyiz. Esasında bunun, rüşvetin, irtikâbın, 
sahtekârlığın objektif kıstasları olamaz. Bu cemi
yeti temelinden yıkan bir zihniyetin ifadesini 
taşır. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğunu, 
çeşitli cemiyetleri ve memleketleri yıkanlar, 
daha ziyade eli kalem tutam, kıravatlı efendi 
olarak telâkki ettiğimiz medeniyet ölçülerini 
üzerinde taşıyan münevver zümre olmuştur. 
Bu balkımdan biz Millet Partisi olarak rüşvet, 
iltimas, bilhassa devlete karşı işlenmiş suçla
rın affının aleyhindeyiz ve bunların ısuç konu
sunu teşkil eden, paranın değeri ne olursa ol
sun, onun değeri ile öleülemiyecıeği kanısında
yız. Bilhassa bütün milletvekili arkadaşlarınım 
da aynı fikirde olacağını ümıidetmek suretiy
le, burada sayın komisyona, maddeyi geri al
dıklarından dolayı teşekkür ederim. Zaten bir 
memleketin yükselmesi, refaha ve saadete ka
vuşabilmesi için bilhassa sayın Hükümetin de, 
burada hükümet programı okunurken, proıg-
ramda yer alan çeşitli hedeflere varabilmek 
için, mutlaka rüşvetin, iltimasın irtikâbım ve 
sahtekârlığın köküne kibrit suyu ekmek lâzım
dır. Bunun için bilhassa bütün milletvekilleri-
mıin de tekrar bu konuda birleşmelerini teklif 
ederim. Teşekkür öderim. (M. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri tvardır. 
Okutuyorum. 

- Sayım Millet Meclisi Başkanlığına 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ıcderim. 
Kars 

Celâl Nuri Koç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 mci madde üzerinde gerekli konuşma ya

pılmıştır. Müzakerelerin yeterliğimi talıebede-
rim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhimde 
Sayın Nihat Diler, buyurun. 

NİHAT DİLEK (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayım milletvekilleri; ikinci maddenin do
kuzuncu maddeye dâhil edilmek suretiyle gö
rüşülmesini Komisyon istedi. Bıen de Komisyo
nun aynı bir önerge verdim. Fakat benim es-
'baJbı mucibem .başkadır, öbürlerinin de esbabı 
mucibesi yine başkadır. 

Muhterem (arkadaşlarım; rüşvet, irtişa, ir
tikâp cemiyetlerin kanseridir. Cemiyetlerin yı
kılmasına en müessir 'alam yıkıcı, .gayriahlâki 
hareketlerdir. Ancak rüşvet elendiği < zıaman, 
yalnız rüşvetin kanuni veçhesi göz önüme ge
tirilmemelidir. Rüşvetin bir mânevi tarafı da 
vardır. Hak ve 'hakikati bir tarafa atarak ken
di mevki ve menfaatini koruyan insanlar ve bu 
yolda hakka ve hakikate riayet etmiyem. kim
seler rüşvet, irtikâp fiillerini işletmişlerdir. 
Rüşvet bundan doğmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, rüşvetin bir anâne
vi veçhesi yanımda ıbir ide maddi veçhesi var
dır. Maddi veçhesi, vazife almış olan 'kimsele
rin maişet derdinden kurtarılması, asgari şart
lar altında çoluk ve çocuğunun nafaka iaşesi
ni temin ötmediği takdirde bir devlet meka
nizması 'onu rüşvetle karşı karşıya (bırakmak 
gibi bir (netice ile neticeiendirecektir. İşte rüş
vetin ıbu şartları ibu durumu göz önüne getir-
medem yani... 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşumuz 
Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bir husu
su arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir hususta da olsa esas hakkın
da konuş-m ayımız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bir hususa 
değinilmediği içim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Doğru ama kifayetin aleyhin
de konuşunuz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Esasen bil
hassa Türk Ceza Kanununumuz, İtalyan Ce
za Kanunundan alınmış vaziyettedir. İtalyan 
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Ceza Kanununun tedvinini, ceza hukukçuları 
bize verdikleri bilgide klasik mektebin görü
şüne ıgöre tedvin etmişler ve etmektedirler... 

BAŞKAN — İkinci defa rica ediyorum, 
kifayet aleyhinde konuşunuz... 

NİHAT DİLER (Devamla) — En mühim 
noktaya temas ediyorum... 

BAŞKAN — Ehemmiyet başka şey, kifayet 
aleyhinde konuşmak başika şey, rica eriyorum 
kifayet aleyhinde konuşunuz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — , Aleyhinde 
konuşuyorum. 

Bu durum karşısında objektif kıstas olarak 
kanun vâzılarmın tesbit etmiş olduğu cezala
rın esas alınması lâzımgelirken ahlâk redaeti 
suçlar arasında bir tefrik yapılması doğru bir 
şey değildir. Bu itibarla her suçun içtimai ni
zamı sarsma bakımından ahlâk redaeti bakı
mından kendisine ıgöre bir tesini vardır. Beş se
nelik kıstasın burada kabul edilmesi suretiyle 
şefkat ve merhamet ve .adaleti gözetmek şart
tır . Bunlar söylenmemiş, bu yönden ıkonu ay-
dınlanmanııştır... 

BAŞKAN — Şimdi siz söylediniz Sayın Di
ler, şimdi siz söylediniz ve kifayet aleyhinde 
konuşmak için söz aldınız, bu söylenmemiş de
diğiniz hususları söylediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu yönden 
kifayetin kabul edilmemesini istirham eder, te
şekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
lerini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul ledilmıiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bize verilmiş olan 
bütün önergeler bu maddenin metinden ıtayymı 
istemektedir, ayrı ayrı okutuyorum. 

Millet Meclisi Biaşkanlığına; 
Tasarıdan ikinci maddenin çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Balıkesir Tokat 

Adnan Akın Osman Saraç 

Yüksek Başkanlığa 
Hiçbir vicdan salhibi hırsızı, rüşvet alanı af

fetmez, böyle bir madde .atıfet duygularımızı 
rencıiıde eder. Bu sebeple kamın tasarısının 
2 nci maddesinin kaldırılmasını ve Hükümet 

| gerekçesine uyulmasını saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
I İhsan Ataöv 
I Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma; 
I Bâzı suç ve cezaların .affı hakkındaki ka-
I nun tasarısının 2 nci maddesinin metinden çı-
I karılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
I Reşat Özarda 

I Gerekçe : Zimmet ve ihtilas suçları tasarı-
I nm 9 ncu maddesinde yer almıştır. Aynı ne

viden suçlar ıolan irtikâp, rüşvet ve sahtekâr
lık suçlarının da 9 ncu maddede birlikte mü-

I talâası daha uygun olur. 

Yüksek Başkanlığa 
I Tasarının 2 nci .maddesinin 9 ncu madde 

içerisinde düzenlenmesi uygun görüldüğünden, 
I 9 ncu madde içerisinde düzenlenmek ve Yük-
f sek Meclise sunulmak üzere, 
I 2 nci maddenin tasarı metninden tayyını 
I saygıyle arz ve teklif ederim. 
I Adalet Komisyonu Başkanı 
I İstanbul 
I ismail Hakkı Tekdnel 

Sayın Başkanlığa 
İrtikâp ve rüşvet ve T. C. K. nun 339, 340 

I ve 341 nci maddelerindeki suçlar idari reformu 
I yapılmamış, >çoğu canını tende tutanııyacak de-
I recede ücret ve maaşla çalışan bir memleket-
I te, memleketimizde işlenmiştir. İçtimaa muhitin 
I hukuk nizamımızın bozukluğunun büyük çap-
I ta rolü vardır. Diğer suçlarla ahlaki redaeti 

bakımından fark yoktur. Bu itibarla şefkat ve 
I merhamette müsavatı temin için çıkarılmasını 
I .arz ve teklif ederim. 
I Erzurum 

Nihat Diler 
BAŞKAN — Sayın Diler, bu madde metin

den çıkarılsın mı diyorsunuz ?. 
NİHAT DİLER (Erzurum) —- Evet... 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Af kanunu tasarısının irtikâp ve rüşvet suç

larının affedilmesine ilişkin 2 nci tmıaddesinin 
I metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

I Re§it Ülker 
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BAŞKAN — Bütün önergeleri birden oyu
nuza sunuyorum.. 

Yani bu 2 nci onadden'in metinden tayyını 
istiyen bütün önergeleri 'oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiş
tir. 

Sayın komisyon, b'ir hususa dikkatinizi çek
mek istenim. Kabul ettiğiniz 'birinci 'maddenin 
(B). fıkrasında «8 nci madde 'hükmü saklı kal
mak şartiyle» diye bir kayıt var. Bu şimdi 2 
nci madde metinden çıkarılınca ilerde bu 8 nci 
madde belki 7 nci madde diye bir isim alacak
tır. Bilâhara metnin tümü üzerinde nihai 'ko
nuşma yapılmadan evvel bu konuya işaret et
meniz gerekir. 

Şimdi 3 ncü maddeye ıgeldik, üçüncü mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 3116, 566'3 ve '6831 sayılı Or
man kanunlarında yazılı suçlar ayrık olmak 
üzere, suç tarilhinde 15 yaşını doldurmamış 
olanlar tarafından işlenen bilûmum suçla? hak
kında 'bu kanunun birinci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, bu 
madde ile ilgili olarak söz ist'iyen arkadaşları
mın isimlerini okuyoruz. 

Sayın Reşit Ülker, bizde sizin iki önergeniz 
vardır; üçüncü madde ile ilgili olarak istedi
ğim 'sözden vazgeçtim diyorsunuz, öyle mi efen
dim? Birinde tekrar istiyorsunuz... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) • — Hayır... 
BAŞKAN —: Şu hale <göre üçüncü maddede 

istemiyorsunuz. 
Sayın Orhan Birgit... Yok.' 
Sayın Nihat Diler... 
NİHAT DİLER (Erzurum) Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda... Yok. 
Sayın Rifat Baykal... 
RİFAT BAYKAL (Mardin) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Saym Kemal Aytaç... 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel... 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar... 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Üzerinde, 

BAŞKAN — Sayın Sami Binjc'ioğlu... Yok. 
"Sayın Mazhar Arıkan... 
MAZHAR ARIKAN (İçel) —Sarf ınazar 

ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Nihat Bayramoğlu?... 
NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Lehin

de... 
BAŞKAN — Sayın Arif Ertunıga?... Yok. 
Saym Faik Kırbaşlı?... 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğ-

lu?... 
İSMAİL HAKKI BOYACŞOĞLU (Bur

dur) Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu?... 
MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 

— Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü?... 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca?... 
GIYASETTİN 'KARACA (Erzurum) — C. 

H. P. Grupu adına, aleyhinde. 

BAŞKAN — Gıyasettin Karaca, 'buyurun 
efendim grup adına. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Grup adına yazılı olarak ben de konuşacağım 
efendim.. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA GIYA
SETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; C H. P. Grupu 
adma üçüncü madde üzerindeki görüşlerimizi 
iki böiıüm 'hailinde ifade etmek isteriz. 

Birincisi; 9116, 5053 ve 6831 sayılı Orman 
Kanununda yazılı suçların af dışında bırakıl
dığı maddede ifade edilmektedir. Hiç şüphe 
yok ki, gerek Yüce Meclisin içinde (bulunan ar
kadaşlarımız, gerekse Adalet Encümeninde, ih
tisas komisyonunda bulunan arkadaşlarımızın 
hepsi orman suçlarının bizatihi menşei itüba-
niyle Af Kanununun dışında kaldığını Anayasa 
hükmü ile tâyin ve tesbit etmişlerdir. 

Binaenaleyh Anayasanın men ettiği katî su
rette affın önünden kaldırdığı bir suçu yeniden 
bir Af Kanununun içerisine sokup ta, affın dı
şındadır, demek suretiyle kanun tekniğine bu 
•'kabil bir ilâveınin uymadığını ifade etmek iste
riz. 

ikinci kısım, suç tarihinde 15 yaşını doldur
mamış olanlar tarafından işlenen bilûmum suç
lar hakkında bu kanunun birinci maddesi uygu
lanır. Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin de 
kendine has bir özelliği ve bir maksadı ve bir 
mânası olduğu aşikârdır. Gerek Ceza Kanunu-
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muz ve gerekse ceza usulümüzde suçların ve 
suçluların yaşlarına, fizyolojik bünyelerine 
göre bir ayırım yapılmıştır. 11 Yaşma kadar 
suç işlediği zaman 11 yaşını ikmal etmemiş kişi
ler hakkında hiç bir takibat yapılamıyacağı 
yine mevzuatımız icabıdır. 18 yaşma kadar suç 
işlelmiş kimselere ımuayyen hadler içerisinde bir 
muafiyet tanındığı da bilinmektedir. Saniyen 
65 yaşında suç işleyen kişilerin de İdamının mev-
zuubahis olmadığı, bir kanunla tesbit edilmişken. 
elimizde bulunan af Kanununun 9 ncu maddesi 
ve di*er bâzı maddelerinde affın dışında kalan 
suçlar birer birer ve madde madde tâyin ve tes
bit edilmiştir. Türk Ceza Kanununa göre usulü
müzde tasrih edilmiştir. 15 yaşında olan bir şah
sın suç işlediği bir zamanda cezaî mesuliyeti
nin bulunup bulunmadığını tesbit yönünden 
adlî tabibe veyahut bir tabibe, bir hekime mu
ayene ettirilerek işlemiş olduğu suçun fârik ve 
mümeyyizi bulunup 'bulunmadığının resmen tâ
yin ve tesbiti gerekiyor. Eğer bir adlî tıp 
raporu ile «ma'znun velev 15 yaşını ikmal etme
miş olsa bile, işlemiş olduğu suçun farik ve mü-
'mevyizıi ise, yâni işlemiş olduğu suçun1 mânası, 
mahiyetini ve ahlâki redaetini bilerek işlemiş 
ise şu halde bu gibi kişiler 15 yaşını ikmal et
memiş olsalar bile mutlak surette Af Kanununun 
dışında kalmalıdır. Çünkü, 9 ncu madde hangi 
suçların af kanununun dışında bulunduğunu 
tesbit etmiştir. Irza geçmeler, .kız kaçırmalar 
hırsızlık, her türlü erayri ahlâkî suçlar burada 
tavın ve tesbit edilmisttir. Kanunumuz bu ka
bil kişi1 erin işlemiş olduğu suçun farik ve mü-
meyvizi olduğunu bildirmiş bulunduğuna gö
re, bu kabîl suçların, bilûmum suçların tama
mının 1 nci maddenin kapsamına girmesi sure
tiyle tamamen affedilmiş bulunmaları hukuka 
da. ahlâka da ve bugünkü getirmiş olduğumuz 
af kanunun mahivet ve münderacatına da uy
gun düşmektedir. Bu husus o tarihte STIÇ işlediği 
zaman 15 yaşında bulunmasına rağmen bugün 
halen 17 -18 - 25 yaşma gelmiş olan kişiler bile 
vardır. Takip devam ediyor, henüz bulunamamış 
duruşma devam ediyor. Bütün bu durumları 
nazarı itibara almak kaydiyle 15 yaşını bitir
memiş kişinin işlemiş olduğu sucun farik ve mü
meyyizi 'olduğuna dair adlî tabip tarafından 
verilmiş bulunan rapor karşısında bu kanunun 
9 ncu maddesinde yazılı suçları irtikâp eden 
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veya bu fiillerin maznunu olan kişilerin af edil
memesi gerekir. Grupumuz adına bu hususun 
da nazarı dikkate alınmasını arzeder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adma Sayın Süleyman Arif Emre, üzerinde bu
yurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARÎF EMRE (Adıyaman) — muhterem ar
kadaşlar; bu madde ile getirilen af hükmünün 
isabetli bir hüküm olarak vasıflandırılması 
gerekir. Cezadan maksat daha ziyade ıslah
tır, maznunun ıslahıdır, yeni ceza nazariye
leri bunu böyle tesbit etmiştir. 15 yaşından 
aşağı olup da suç işlemiş olanların af ka
nununda böyle bir hususi muameleye tabi tu
tulması, bunların ıslah edilecek çağda bu
lundukları nazarı itibara alınarak vaz'edil-
miş bir hükümdür. Bu itibarla bu hükmün 
versizliği üzerinde münakaşa edecek değiliz. 
Yalnız bir noktaya işaret etmek için söz almış 
bulunuvoram. Bu maddenin yazılış şekli, 15 
vaşmdan aşağı kimselere çocuk denecek yaşta 
olanlara affın daha şümullü olarak tatbikini iste
mektedir. Maddenin maksadı budur. Madde, 15 
•«'•asını doldurmamış olanlar tarafından islen
miş olan bilûmum suçlar hakkında bu kanu
nun 1 nci maddesi uygulanır, demektedir. Şu 
şekilde ortaya konan ibarede, 9 ncu maddede 
savılan istisnaların, bunlar hakkında tatbik 
^dilmiveceği mânası çıkmaktadır. Halbuki 9 ncu 
maddede ve 9 ncu maddenin birinci cümlesin
de şu şekilde bir hüküm vardır. 5 ve 6 nci 
madde hükümleri saklı kalmak şartivle aşa
ğıdaki suçlar bu kanunun dışarısında bırakıl
mıştır. Burada, 3, 5 ve 6 nci madde hükümleri 
taklı kalmak şartivle denilmesi lâzımdır. Şimdi 
9 ncu maddenin bu cümlesi ile 3 ncü madde
nin demin okuduğum bilûmum ibaresini ta
sı van cümlesi arasında bir çelişme husule gel
miş gibi gözükmektedir. Bu, kanun tekniğine 
avkırıdır. Bunu burada hatırlatmayı yerinde 
buluyoruz. Ya 9 ncu maddeye 3 ncü. madde 
kelimesinin ilâve edilmesi yahut da 3 ncü mad
deye bu madde hükmünün 9 ncu maddeye tabi 
olmadığını gösteren daha sarih bir fıkra ek
lenmesi gerekir kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Koçak, siz grup adına 

değil mi efendim? 
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YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Koçak, vermiş 
olduğunuz iki önerge var. Birisinde yeni bir 
3 ncü madde teklif ediyorsunuz, birisinde de 
3 ncü maddeye ek bir fıkra teklif ediyorsunuz. 
Aslında ek fıkra ile birlikte tamamı bir 3 ncü 
madde olmuş oluyor. İkisinin aynı zamanda 
muamele görüp görmemesi hususunu beyanınız 
sırasında tebarüz ettiriniz. 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KO
ÇAK (Konya) — Muvafakatim var. 

Sayın arkadaşlar, 3 ncü maddenin vaz'mda 
biz isabet mütalâa etmekteyiz. Yalnız bu mad
denin kapsamı dar tutulmuştur. Türkiye İşçi 
Partisi Grupu adına yaptığımız konuşmada, 
af şümulünün daha geniş olmasını temenni et
miştik. Bu temennimize uygun olarak bu 
madde üzerinde görüşlerimizi arz ederken 15 
yaşını doldurmamış olan çocukların suçları
nın affa dâhil edilmesini ve ayrıca 75 yaşında 
ve yetmiş beş yaşını geçmiş hasta, sakat ve sağ
lık durumları itibariyle hapishanede (kalmaları 
sıhhi durumları için büyük tehlike arz edenler 
ve bu durumları sağlık kurullarınca ve hasta
nelerce tesbit edildiği takdirde bunların da bu 
af kanunu kapsamı içerisine alınması lâzımgel-
diği "kanaatini beyan etmekte fayda mütalâa 
ediyorum. Bu konuda bir de teklif sunuyorum. 
Bu teklifimize iltifat buyurulacağını ümidede-
riz. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçi Anayasamı
zın 97 nci maddesine göre, (kocamış olması ve 
hastalığı sebebiyle Reisicumhurumuzun af yet
kisi vardır. Fakat bu af yetkisi bir istisna ola
rak Reisicumhura verilmiştir. Asıl yetki Büyük 
Millet Meclisinindir. Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclisi her konuda af yetkisini kullanabilir ve 
affını lüzumlu gördüğü kimseleri affedebilir. 
Onun için biz bu maddenin daha geniş mütalâa 
edilmesini, 75 yaşında olan hükümlülerin veya 
bunların işlediği suçların veya sakatlığı, hasta
lığı dolayısiyle hapishanelerde kalmaları sıhhat
leri için vahim tehlike arz edenlerin bu durum
ları tesbit edildiği takdirde, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren ve bu kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihine kadar, bütün bu ka
bil suçların ve mahkûmiyetlerin affedilmesi lâ-

zımgeldiği kanısındayız. Bu af kanunu tasarısı
nın gerekçesinde belirtildiği gibi atıfet, merha
met ve acıma hislerinin en iyi bir misali olur. 
Bunun bir parti meselesi olarak değil, gerçek
ten bir atıfet meselesi olarak ele alınmasında 
büyük fayda mütalâa ediyoruz arkadaşlar. Ve 
hepinizin bu konuya iltifat edeceğinizi, eğilece
ğinizi ümidederim. 

Ayrıca, bu maddeye biz bir takrirle bir de 
fıkra eklenmesini teklif ettik. Teklif ettiğimiz 
fıkra, bugüne kadar Devlet dairelerinde, mül
hak ve müstakil bütçeli dairelerde, yani İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde, belediyelerde, ma
halli idarelerde çalışan bütün memurlara bugü
ne kadar verilmiş olan disiplin cezalarının affı
nı istedik. Arkadaşlar, elimizdeki kanun tasa
rısı, mahkemelerce verilmiş, hattâ Yüksek Ada
let Divanınca verilmiş kararların dahi affını 
kapsamaktadır. Ama bir şefin, bir müdürün 
memurunun bir hareketinden alınarak veya ka
şının üzerinde gözün var dediği için ona kıza
rak vermiş olduğu bu disiplin cezası ile memu
run hayatına mütemadiyen etki yapmasını, rol 
oynamasını, memurun terfi imkânından ilelebet 
mahrum olmasını biz doğru bulmuyoruz. Böyle 
bir af kanunu çıkarırken, memurların durumu
nun da, bilhassa bu disiplin cezası alan memur
ların durumunun da, bunların ıstıraplarının da 
göz önüne alınmasında biz fayda mütalâa edi
yoruz. Onun için, gerek Devlet memurlarının, 
İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde olan yani 
İktisadi Devlet Teşekkülü ve muhtar bütçeli 
dairelerin iş yerlerinde çalışan, yani az çok 
resmî niteliği olan işçilerin ve hizmetlilerin de 
bu sebeple almış oldukları disiplin cezalarının 
da affında bu kanunun muhtevası bakımından, 
bu kanunun gerekçesinde belirtilen af ve atı
fet hislerinden, merhamet hislerinden yararlan
maları bakımından biz faydalı mütalâa etmek
teyiz. Bunun için bu cihetin af kanununun kap
samı içine alınmamasını bir eksiklik olarak mü
talâa etmekteyiz. Bunların af kanununun için
de gözetilmesini ve bu maddenin tadilini teklif 
ettiğimiz şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ediyoruz. Bu hususta verdiğimiz tadil önergele
rine iltifatınızı istirham ederiz, saygılarımızı 
sunarız. (T. 1, P. sıralarından alkışlar) 
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3. — BAŞKANLIK DİVANINI! 

3. — Ziyaret mdksadiyle memleketimize gel
miş olan Batı Almanya Dışişleri Bakanı Ger-
hart Schroeder'in Meclis Kordiplomatik Loca-
sındaki yerini alması sırasında kendisine Baş
kanlıkça «hoş geldiniz» denildi. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına ikinci bir kere mi söz istiyorsunuz efen
dim? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — İsminizi yazıyorum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ 

KESKİN (Kastamonu) — Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak hemen mi söz 
istiyorsunuz ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Beyefendiden sonra. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun, Sayın Hilmi İşgüzar. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 3 ncü madde bize göre yerinde bir mad
dedir. Yalnız 3116, 5653 ve 6831 sayılı halen 
mer'i olan Orman Kanununda suç telâkki edi
len işleri yapanların bu kanunda yazılı aftan 
istifade edemiyeceği hususu yer almıştır. Hal
buki, Anayasamızın 131 nci maddesinin son fık
rasında, orman suçları için genel af çıkarıla
maz, ormanların tahribine yol açacak hiçbir si
yasi propaganda yapılamaz, dendiğine göre ve 
esasında hiçbir kanunun da Anayasaya aykırı 
olamıyacağı tabiî olduğuna göre; burada ben bu
nu şahsan fazla bulmaktayım. Yani, üçüncü 
maddede yer alan orman kanunu suçları numa
raları sayılan hususu fazla bulmaktayız. Belki 
komisyon daha açıklı'k vermek için kaleme al
mıştır. Fakat biz, hukuk tekniği bakımından ve 
Anayasa yönünden bunun yerinde olmadığı ka
naatindeyiz. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; memle
ketimize gelmiş bulunan Federal Almanya Dı
şişleri Bakanı Ekselans Gerhart Schroeder şu 
anda Meclisimizde ve kordiplomatiğe ayrılmış 
bulunan locada bulunmaktadırlar. Kendilerine 
hoş geldiniz derini. (Alkışlar) 

İkinci kısım ise, esasında ceza ehliyetine ta
allûk eden, cezai ehliyet yaşı bakımından da 
hukuk prensiplerine uygun bulunmaktadır. 
11 yaşını bitirmemiş olanlar aslında fârik ve 
mümeyyiz telâkki edilemiyeceği ve takibata hiç
bir zaman mâruz kalmıyacağma göre, 11 yaşını 
bitirip de 15 yaşını doldurmamış olanlar için de 
bu hüküm yerindedir. Yalnız kanunun ve ceza 
hukuku ile Ceza Kanunumuzun bilhassa yaş esa
sını ehliyet yönünden tahlil ederken bir de, ko
cama, ihtiyarlık gibi hallerin de dikkate alın
ması suretiyle 65 yaşını bitirmiş olanların da 
takdiri tahfif sebepleri arasında sayılan bir yaş 
olarak ele alındığından, bendeniz de 15 yaşını 
bitirmemiş olanların, 65 yaşım bitirmiş olanla
rın bu kanunun 1 nci maddesinden faydalanma
ları şeklindeki bir ibarenin maddede yer alma
sını uygun bulmaktayım. 

Saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ 

KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 3 ncü madde üzerinde görü
şen parti gruplarına mensup muhtelif sözcü ar
kadaşlarımız bilhassa bar nokta üzierinde bir
likte 'durdular. Derler k i ; 3116, 5653 ve 6831' 
sayılı Orman kanunlarında yazılı suçları işli-
yenlerin affedilmiyeeeklerine dair esasen Ana
yasamızda hüküm mevcut bulunduğuna göre, 
3 ncü maddede tekrar bu kanunlardan bahset
mek suretiyle bu kanunlar hariç bütün di
ğer işlenen suçların af kapsamına, birinci mad
deye ıgöre >af kapsamına ıgiraıesi şeklinde zik
retmek (bir fazlalık teşkil etmektedir, lüzum
suzdur, aşağı - yukarı haşiv olarak bu ibare
ler 'buraya konmuştur, derler. Komisyonumuz 
olarak biz aynı görüşü paylaşamıyoruz. Gerçi 
Anayasamızda Orman suçlarının af edilmiyece-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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ği prensibi vaz'edilmiştir. Ancak bu maddeye 
sarahat vermek bakımından bu ibareler bura
da yer almıştır. 'Binaenaleyh, bir fazlalık teşkil 
etmemektedir. 

İkinci noktaya 'geliyorum, muhterem arka
daşlarım, yine konuşan arkadaşlar nmızdan bil
hassa C. H. P. sözcüsü arkadaşımız; 54 ncü 
maddeye ıgöre 'esasen onlbeş yaşını doldurmamış 
kimselerin işlediği suçtan dolayı akli meleıke-
lerinin inkişafına göre foazıan eczalarında indi
rim yapacağı baz an da büs'bütün ceza veril-
miyeeeği şeklinde hüküm olduğuna (göre bu 
'maddenin sevkindeki zarureti anlamadıklarını 
belirttiler. Muhterem arkadaşlar, Hükümetimiz 
tarafından çocuk mahkemelerinin kuruluşu ve 
yangılanması (hakkında sevk edilmiş bulunan 
bir kanun tasarısı Adalet Komisyonunda ha
len müzakere edilmektedir. Ayrıca çocuk mah-
Ikemelerauin kurulması mevzuunda muhtelif si
yasi parti gruplarına mensup arkadaşlarımız 
tarafından verilmiş kanun 'teklifleri de vardır. 
3 ncü maddede 'getirilen hüküm, işte bahsetti
ğim İra 'Ç/ocuk 'mahkemelerinin teşkili hakkın
daki kanuna mütenazır olarak, Hükümet tasa
rısında elmamalkla beraber, komisyon tarafın
dan ilâve edilmiş bir metindir. Bugün birçok 
medeni memleketlerde ayrı bir prosedürü olan 
çocuk mahkemeleri teşkil edilmiş ve çocukların 
işlediği fiil ve hareketler den dolayı umumi ce
za kanunlarının dışında onları en kısa yoldan 
ıslah edip cemiyete tekrar 'kazandırabilmek için 
'muhtelif tedbirler düşünülmüştür. Komisyonu
muz ıbu gerçeğin ışığı altında objektif olarak 
15 yaşını doldurmamış olan çocukların, orman 
suçları hariç, 9 ncu maddede sayılan istisna
larda da ilgisi olmadan, tamamen umumi bir 
maddedir, bilûmum suçlarının birinci maddeye 
tâbi olması noktayı nazarını benimsemiş bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, İra arada T. t. P. ısöz-
eüsü olarak konuşan 'Sayın Yunus Koçak arka-
daşımi'z, 75 yaşını bitiren ihtiyarların, keza 
Millet Partisi adına konuşan Sayın Hilmi İşgü
zar arkadaşımız, 65 yaşını bitirdiği anda suç 
işliyeıılerin de bu üçüncü maddede mütalâa edi
len küçük çocuklarla (birlikte mütalâa edilme
sinin uygun olacağını burada tebarüz ettirdiler. 
Komisyon olarak bu görüşü paylaşamıyoruz. 
Çünkü muhterem arkadaşlarım, ihtiyarlık, ko
cama hali ayrı ıbir prosedüre tâbidir ve bunun 

başka yolları vardır. Bu maddede kanaa
timizce ihtiyarlar hakkında da ayrıca bu hü
kümlerden istif ade ettirilmesi caiz değildir. Bu
nun yanında Yunus Koçak arkadaşımız bir de 
disiplin cezalarının, memurlara verilen disip
lin cezalarının ıbu maddede affının düşünülme
sini mevzunbahsetti. Biz bu madde ile alâka
sını pek tcsb'it edemedik. Esasen bu istikamet
te verilmiş bulunan takrarler 1 nci maddenin 
oylanması sırasında Yüksek Meclis tarafından 
reddedilmiş (bulunduğu için bu 'görüşü de pay
laşamıyoruz. Bilgilerinize hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi ö rupu 'adına Sa
yın Mazhar Arık'an, Siz de lehte konuşacaksı
nız değil mi, Sayın Arıkan. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Evet efen
dim. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Efendim, sizi kaydetmiştik. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARI

KAN (içel) — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
komisyon sözcüsünün izahatından sonra benim 
mâruzâtım çok kısa olacak. 

3 ncü maddede 15 yaşını bitirmemiş çocuk
ların işlemiş oldukları bütün suçların cezası 
birinci badde hükmüne tabi tutuluyor. Ayrıca 
hüküm verilmişse yine suçları hakkında 1 nci 
madde hükmü tatbik edilmektedir. Esasen 
bu gibiler hakkında ' Ceza Kanunumuzun 
54 ncü maddesinde kanuni tahfif sebebi tanın
mıştır. Bu gibi çocuklar ölüm cezasını müs-
telzim bir suç işlemişlerse, cezaları haliyle 
15 seneye inmektedir. 

Konuşmalardan bendeniz şöyle bir endişe 
duyulduğunu hissetmekteyim. Bâzı bölgeleri
mizde, hepinizin malûmudur ki, kangütme do-
layısiyle cinayetler işlenmektedir. Bunları da 
ekseriya küçük çocukların işlediği malûm
dur. Ama biz bu maddeyi getirmekle çocuk
ları bu yönden himaye eder bir davranışın 
içine girmiş değiliz. Çocukların bu gibi işle
miş oldukları suçlarını tamamen affetmiyoruz. 
Ancak onlara verilecek cezanın 5 senesi af
fediliyor, demek ki, burada maddenin tedvinin
den, maksat fizyolojik ve psikolojik inkişaf 
noksanlığı sebebiyle daha önce kanunun tahfif 
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sebeplerinden istifade eden çocukların aftan 
da istifade etmeleri sağlanmış bulunuyor. Ko
misyon sözcüsünün de ifade ettiği gibi, bugün 
Hükümetimiz çocuk mahkemelerini ihdas etmek 
suretiyle bunlara karşı şefkat elini uzatmış 
durumdadır. Maddenin bu şekilde getirilme
sinde bu düşünceye mütenazır bir hal de var
dır. Bu itibarla maddenin lehinde olduğumuzu 
hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına ikinci 
defa Sayın Nihat Diler, buyurunuz efendim. 
Aleyhinde misiniz? 

Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DlLER 
(Erzurum) — Üzerinde efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Y. T. P. 
Grupu olarak istisnasız affın her suça teşmil 
edilmesini istediğimiz için, bu 3 ncü madde
nin istisna olarak kaleme alınmasını zaruret 
telâkki etmemekteyiz, 

ikinci olarak, orman suçlarının affedilmi-
yeceği Anayasanın emirleri iktizasıdır. Bi
naenaleyh maddede zikredilmesi hali, doğru
dan doğruya hukuk manzumesi içinde bir ha
şiv mahiyetinde telâkki edilmesi lâzımdır. 

Üçüncü mafldede, 15 yaşım doldurmamış 
olanlara, birindi maddedeki atıfetten istifade 
imkânı bahsedilmektedir. Halhuki, hukuk bir 
küldür. Hukuk manzume halindedir. Türk 
Ceza Kanununun 53, 54 ve 55 nci maddeleri 
yalnız yaş bakımından değil, aynı zamanda 
aklı haletini de, suçlunun göz önüne getiril
mek suretiyle tanzim edilmiştir. Binaenaleyh, 
yalnız yaş durumunu nazarı itibara almak, 
hukuk manzumesi içinde, bilhassa temel ka
nun olan Ceza Kanununu nazarı dikkate al
mamış gibi bir durum ortaya getirmektedir. 
Türk Ceza Kanununun 46 ve 47 nci mad
deleri gereğince yarı aklî mâkil vaziyetinde 
bulunan kimselerin bu atıfetten istifade etme
yişi, yalnız yaş durumunun nazarı dikkate alın-
tmıası, 'Türik Ceza Kanununun temel ıhülkmüne ay
kırı 'bir durum yaratacaktır. Muhterem arka
daşlarım, bütün bu haller, münakaşa edilmesi 
lâzımgelen 'bir durum yaratmaktadır. Topye-
kûn 3 ncü madde, bu kanunun istisnasını teş
kil etmektedir. Hallbuki 9 ncu maddede istis-
-niai hükümler vardır. Vaziyet böyle olunce hâ
kim Af Kanunundan kimler istifade ediyor, 
kimler istifade .edemiyor diye, kanunu eline, 

aldığı zaman 9 ncu maddeyi .okuduğu vakit bü
tün istisnaları derhal, yeknazarda öğrenmesi 
gerekir. Halbuki 3 ncü maddeye bir istisna 
koymak suretiyle 9 nen maddeden ayrı tutmak, 
doğrudan doğruya tatbikatçılara büyük güç
lükler çıkarmak demektir. Dalgın kimselerin, 
'belki de yanlış tatbikatına müncer olacaktır. 
Huıkuk tekniği bakımından fevkalâde hatalı bir 
durum yaratmaktadır. Hukuk tekniğinin ica
bı nazarı itibara alınara'k, Hükümet de aynı 
zamanda bu 3 ncü maddeyi tedvin etmemiştir. 
9 ncu maddede bu hususun münakaşa edilme
si nazarı dikkate almaralk, (komisyonun mad
deyi geri almasını ve 9 ncu maddede »gereken 
münakaşanın yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç.. 
KEMAL AYTAÇ (MUŞ) Vaz geçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. Buyurun. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; tasarının üçüncü 
maddesi orm'an mevzuatı dâhilinde olan suçla
rın dışında olan suçlan, işliyen -kimseler, şek
linde 'bir hüküm taşımaktadır. Bumun dışında 
da onman suçları dışında olan suçları işliyen 
kimselerin de 15 yaşından aşağı olanların suç
ları affedileceği yolunda bir hüküm mevcuttur. 
Şimdi evvelemirde 3116, 5653 ve 6831 sayılı Or
man kanunlarının mevzuatı dâhilinde bulunan 
fiillerin suç sayıldığı halde, Anayasa !bu hususu 
men etmiştir ve af dışında bırakılmıştır. Bu se
beple bu gibi suçları işliyen kimselerin affedil-
ımiycceği hususu hajkkında hüküm,, ve bunları 
laffedemiyeceğimüze dair mevzuat mevcuttur. 
Fakat, komisyon tasarının 'bu maddesini geti
rirken açana saydığımız bu sayılı 'kanunlar dı
şında olup da aynı zamanda bu tasarının diğer 
maddelerinde, 7 nci maddesinde ve 9 ncu mad
desinde istisna olarak ka'bul edilen fiiller dışın
da olan suçların neler olduğu hususu hakkın
da bir sarahat belirtmiyor. Mademki orman 
suçları affedilmiyor, bu 3 ncü maddede işle
nen suçların orman suçu 'olduğunu 'kabul edi
yoruz. Birinci cümle de bunu ayırıyor, ikinci 
cümlede de suç tarihini de ayırmak kaydiyle 
bir hüküm koyuyor ama, 'bu ayrılan suçlar ne
lerdir. Eğer bu fiiller Orman Kanunu mevzu-
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atma daıir olmıyan fiiller ise buraya alınmasının 
sebebi nedir? Bunun teker teker sayıl/ması 
icabederdi. Kaldı ki, af dışında bırakılmış olan 
ve affın içine alınmış olan fiiller 7 nci maddede 
sayıldığına göre, bence 'bu maddenin burada 
yer almasına hiç hacet yak ve eğer komisyon 
bu maddeyi geri almıyorsa, bu 3116, 5653 ve 
6831 sayılı Orman kanunlarında yazılı suçların 
da ayrılması kaydiyle, hangi fiilleri belirtiyor, 
huzurunuzda 'bu hususları komisyon açıklasın, 
bilelim ve ona göre bunları vatandaşlarımıza da 
izah etme imkânını bulalım. Komisyon sözcü
sünün bu 'hususta burada vereceği izahat te
reddütsüz olarak bu kanunun tatbikatını müm-
ikün .kılacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önergele
rini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesi üzerinde yeteri de

rece konuşulmuştur. Yeterliğine karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü madde üzerinde yeteri kadar aydın

lanmıştır. Müzakerenin yeterliğini talebede
nim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, (buyurun 
Sayın Uğrasızoğlu. 

MEHMET FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
af tasarısının üçüncü maddesi ile ilgili olarak 
'bir önergem 'bulunduğu için ve önergede şimdi 
arz 'edeceğim noktadan bana hak vereceğiniz 
•bâzı hususlar bulunduğu kanısında olduğum 
için, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Tasarıda Adalet Komisyonu tarafından bir 
üçüncü madde •eklenmek suretiyle 15 yaşını 
doldurmamış 'olanların bütün suçlarının birinci 
madde «hükmüne bağlı olduğu açıklanmakta
dır. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (De
vamla) — Oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Oraya gelirken esasa girerek 
ıgelmeyiniz. 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (De
vamla) — Ama, izah edebilmek için bir nok
taya temas etmeye mecburum. 

Bu maddeye göre, orman suçları bu affın 
dışında bırakılmıştır. Halbuki burada izah 
edilmesi lâzımgelen bir nokta vardır, o da şu
dur; ben muhtelif hukukçu arkadaşlarımla 
'görüştüm, bu af tasarısı bir genel af mıdır, yok
sa bir kısmî af mıdır, dedim. Bir kısım arka
daşlarımız, bu bir genel aftır, dediler. Bir kı
sım arkadaşlarımız da, bu genel af olamaz, bir 
kısmi aftır, dediler. O halde komisyondaki ar
kadaşlarımla konuştum, onların • fikri bunun 
genel af olduğu merkezindedir. Bendeniz kıs
mi af olduğu görüşünü savunan arkadaşları
mızın görüşüne inanarak bir önerge verdim ve 
bu önergemde, 'orman suçlarının affını talebet-
tim, 15 yaşını geçmemiş olanlar için. Sayın 
Komisyon bunun genel af olduğunu burada 
açıklarlarsa ben önergemi geri alacağım. Bu 
bakımdan kifayet önergesinin, aleyhinde söz 
alarak huzurunuza geldim. Teşekkür ederim, i 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Kabul <etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde ile ilgili önergeler vardır. Okutuyo
rum. 

'Sayın Başkanlığa* 
Üçüncü maddenin istisna olduğu için usul 

ve teknik yönünden dokuzuncu maddede yer 
alması lâzımdır. Bu itibarla bunun, dokuzuncu 
madde içinde görüşülmek üzere Komisyona ia
desini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

/Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin aşağıda yazılı 

olduğu şekilde tadilini dilerim. 
Madde 3. — 3116, 3653, 6831 sayılı Orman 

kanunlarında yazılı suçlar 'haricolmak üzere 
suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olanlar tara
fından (işlenmiş suçlarla bunlara verilen ceza
lar ve ceza evlerinde tutulmaları hayatları için 
ciddî tehlike teşkil ettiği tam teşekküllü bir 

BAŞKAN — Sayın hatip, kifayet önergesi
nin aleyhinde söz istediniz. Yani önergenizi an
latmayınız. 
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hastane raporu ile sabit olanlar ve bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte 75 yaşını doldur
muş olanların 'mahkûmiyetleri affedilmişfcir. 
Böyleleri hakkınca kovuşturma yapılmaz. 

Konya1 

Yunus Koçak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini teklif ederim.) 
Devlet katma ve özerk bütçeli idarelerde 

çalışan memur ve hizmetliler, bu gibi .dairelere 
bağlı fabrika ve bilcümle işyerlerinde çalışan 
işçilere bu kanunun yürürlüğe girmesi gününe 
kadar verilen disiplin cezaları affedilmiştir. 

Konya 
Yunus Koçak 

Yüksek 'Başkanlığa 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Mehmet Fahri UğrasızoğlU 

Değişik 3 ncü madde : Suç tarihinde 15 ya
şını 'doldurmamış olanlar tarafından1 işlenen 
bilûmum suçlar hakkında bu kanunun birinci 
maddesi uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının üçüncü maddesinin ikinci madde 

olarak oya sunulmasını saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım birin
ci önerge Sayın Nihat Diler arkadaşımıza ait
tir. Ve bu üçüncü madde 9 neu madde ile mur-
tabıttır, metinden çıkaralım, 9 ncu maddeye 
derce'delim ve komisyon geri alsuı, diyor. 

Komisyon katılıyor mu, efendim?. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önerge Yunus Koçak arkadaşımıza 

aittir. Yeni bir üçüncü madde teklif ediyor ve 
teklifinde ayrıca bir fıkra eklenmesini istiyor. 
Kendisinden konuşması sırasında bu hususu 
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I tavzih etmesi için rica ettim, ilâvesini istediği 
fıkrayla birlikte her ilki önergesini yeniden bir 
üçüncü madde 'olarak teklif etmiştir. Yeniden 

1 okutup oylarınıza sunacağım. 
(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm önerge

leri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Koçak arkadaşımız tara

fından verilmiş iolan iki önerge bir arada okun-
I muştur ve üçüncü madde olarak teklif edilmek

tedir. Komisyon buna katılıyor mu?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Bu iki önergeyi birden oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu arkadaşımız, üçün
cü maddede, «suç tarihinde 15 yaşını doldur
mamış olanlar tarafından işlenen bilûmum suç
lar hakkında bu kanunun 1 nci maddesi uygu
lanır», şeklinde değişiklik teklif ediyor Ko
misyon buna katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Beş seneye kadar 
olan cezalar için umumi af mâhiyetinde olduğu 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi komisyon diyor ki, ikinci madde tay-

yedildiği için bu üçüncü maddenin ikinci mad
de olarak kabulü Heyeti Umumiyeye teklif 
edilsin. Önerge okunmuştur. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz maddeyi ikinci madde ola
rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezala

rın affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi
nin (ı) bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm 
veya müebbet ağır hapis cezalarını müstel-
zim suçlardan dolayı, muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalara mahkûm edilmiş bulunanlar, 
(Aynı maddenin diğer bendlerinde gösterilen 
istisnalar saklı kalmak üzere) adı geçen kanunun 
1 noi maddesinin (C) bendi hükmünden faydala
nırlar. Ve bu kanunun 7 nci maddesi gereğince 

I de, bakiye cezalardan ikişer senesi indirilir. 
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BAŞKAN — Bu maddede söz alan arkadaş
ların lehte mi aleyhte mi söz istediklerini evve
lâ tesbit edeceğim. Sayın Nihat Diler? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Üzeninde. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Rıfat Baykal? 
RİFAT BAYKAL ((Mardin) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç? 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel? 
ADİL KURTEL (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan?. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Binicioğlu? Yok... 
ıSayın Mazhar Arikan? Yok... 
ıSaym Nihat Bayramoğlu? 
ıŞÜKRÜ NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — 

Lehte.: 

'BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga? Yok... 
İSayın Faik Kırbaşlı? Yok... 
Sayın İsmail Boyacıoğlu?.. Yok. 
Lehte Sayın Reşat Özarda, buyurun efen

dim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bundan evvel çıka
rılmış olan 218 sayılı Af Kanununda bir üslûp 
ifadesi noksanlığı veya hatası sebebiyle birçok 
mahkûm bundan istifade edememişti. Bu ka
nunla bu hata düzeltilmek istenmektedir. Fil
hakika maddede 218 sayılı bâzı suç ve sezala
rın affı hakkındaki Kanunun üçüncü maddesi
nin (I) bendi ile affın haricinde bırakılan ölüm 
ve müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim suç
lardan dolayı muvakkat hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla mahkûm edilmiş bulunanlar bu kanu
nun birinci maddesinden istifade eder. 

Şimdi, evvelce ölüm ve müebbet ağır hapis 
cezası talebi ile, iddianamesiyle mahkemeye 
sevk edilmiş olanlar bilâhara 10, 15 ve 24 sene 
gibi ağır hapis cezasiyle mahkûm edilmiş ol
dukları halde, sevk maddelerinde idam veya 
müebbet hapis cezası talebedilmiş olduğundan 
mahkemenin bu yolda yorumu neticesinde bun
lar aftan istifade edememişlerdi. Bu hata dü
zeltiliyor. Buna memnun olduk. Ancak 7 nci 
madde geldiği zaman ifade edeceğim, bu gibi 
mahkûmların evvelce 218 sayılı Kanundan isti
fade etmiş olan mahkûmların cezası için iki se

ne gibi bir ek müddetin indirilmesini ben doğ
rusu az bulmaktayım. 7 nci maddede imkân ve 
fırsat bulabilirsem bunları izah edeceğim. Mad
denin kabulünde fayda vardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç? Yok... 
Sayın Nihat Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Hükümetin 2 nci 
madde olarak teklif ettiği tasarı, komisyonda 
4 ncü madde olarak teklif edilmiş bulunmakta
dır. Hükümetin teklifini okuduğumuz zaman, 
bundan evvel çıkarılmış 218 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin birinci bendine göre, ölüm ve 
müebbet ağır hapsi müstelzim bir suçu işleyip 
de kanuni veya takdirî tahfif sebepleriyle ce
zası muvakkat ağır hapse tahvil edilen kimse
lerin cezalarında indirme yapılmamış, bundan 
dolayı bir haksızlığı tamir sadedinde bu dör
düncü maddeyi veya Hükümetin teklif ettiği 
ikinci maddeyi getirdiklerini ifade etmiş bulun
maktadırlar. Ancak, bu haksızlığı telâfi etmek 
için de iki yıllık bakiye cezalardan indirilmek 
istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hâli ile Hükü
met bir haksızlığı tamir edeyim derken, mutlak 
bir haksızlığı yine yapmış olmaktadır. 218 sa
yılı Kanunla affedilenlerin, cezaları beş seneye 
kadar idi. Bu, üç seneden istifade edememiş 
gibi bir durum meydana getirecek. Yarısından 
fazlası, yine esbabı mucibede ileri sürülmüş bu
lunan haksızlığı bu teklif ile yeniden kanunlaş
tıracaktır. Bu bakımdan bir tenakuz içindedir 
esbabı mucibe ile kanunun metni mutlak mâna-
siyle bir tenakuz içindedir. Adaletsizliği berta
raf etmiyecektir. Bendeniz 7 nci madde gere
ğince bakiye cezaların ikişer senesi değil, beşer 
senesi indirilir, şeklinde bu haksızlığı telâfi sa
dedinde bir önerge veriyorum. Önergeme iltifat 
buyurmanızı arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Bayramoğlu?... 
Yok. 

Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

ve muhterem arkadaşlarım; tasarının 4 ncü mad
desinde yer alan, daha önoe çıkarılmış bulunan 
218 sayılı Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Ka
nunun 3 ncü maddesinin birinci Ibendiyle aftan 
hariç bulunanların bu yeni getirilen af kanunu 
.tasarısından istifade etmesi suretiyle daha adi-
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lâne bir şekilde bir hakkın tevzii gayesi güdüldü
ğü, bilhassa 7 nci maddeye atıf yapmak sure
tiyle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Biz daha zi
yade sosyal ve siyasi suçlular hakkında genel 
affın lebinde olduğumuzu söylemiştik. Fakat 
âdi suçlar üzerinde durulurken de bâzı tefrikle
rin yapılması lâzımıgeldiğine işaret etmiştik. 
Herşeyden, evvel ısiyasi suçlar ile devletin kendi
sine karşı işlenmiş suçlar için, daima kanun çıka
rılmaktadır. Bu bir derece mazur görülebilir. 
fakat âdi suçlular çıkarılırken herşeyden evvel 
suç işleme itarihinide dikkate almak suretiyle, hiç 
değilse muayyen bir zaman geçtikten sonra bun
ların af kanunundan istifade ettirilmesi cihe
tine gidilmesi iyi olur. Şimdi sadece bir af kanu
nu getiriliyor diye; 7 nci maddede yer alan ika 
senelik bir faydalanmayı temin etmek suretiyle, 
af kanununun hukuktaki yerini, otoritesini sars
mamak gerekir. Demin bir arkadaşımın, Adalet 
Partili bir 'arkadaşımın, bu genel bir af mıdır, 
yoksa özel bir af «mıdır, şeklindeki ifadesinin kar
şısında, bunu bâzı suçların affedilmesi şeklinde 
anlıyoruz. Bizim hukuk 'görüşümüze ıgöre bu 
genel af değildir. Ama öyle bir ikanun ki, 4 ncü 
maddesinde, biraz sonra temas edeceğiz 6 nci mad
desi genel af şeklinde, diğer maddeleri bâzı suç
ların affı mahiyetindedir, çünkü genel affı yapa
bilmek için herşeyden evvel kamu davasına hük
medilmiş ise, cezaların ve mahkûmiyetin bütün 
cezai neticelerini kaldıran1 af, bir genel aftır. Bu 
bir tek kişi için çıkarılmış olsa bile, bütün huku
kî doktrinin de ve profesörlerin, hocaların da 
birleştiği gibi, genel aftır. O halde bu ıgenel af 
olmadığına ıgöre; 4 ncü maddede ve 7 nci maddede 
tamamiyle bâzı suçların affedilmesi üzerinde du
rulmaktadır. Bu balkımdan müessiriyeti yani 
suçluluğu ortadan kaldırmak değil daha ziyade 
mahkûm edilmiş olan1 şahımların bir veya iki se
nelik cezasının ortadan kaldırılması hiç bir za
man bir huzur getirmez, vatandaşı tatmin etmez. 
24 seneye mahkûm edilmiş, 15 seneye mahkûm 
edilmiş; iki senesini düşüyorsunuz. Hiç düşme
yin. Bundan hukukun mutlaklığı ve günün birin
de af ümidi besliyen bir zümre beklemesin. Ben
denizin şahsî kanaatim şudur ki; hukuk pren
siplerine biraz sadık kalmak suretiyle, objektif 
olalım. Herşeyden evvel affı, enine boyuna gö
rüşelim. Âdi suçlar üzerinde, faydalı olanlar hak
kındaki >âffı geniş tutalım, faydasız ise; bir - iki 
senelik bir tenzil üzerinde durmak suretiyıt ce

miyet içinde huzursuzluk yaratmıyalım. Bu husus 
ta çeşitli görüşler vardır. Bendeniz âdi suçlar 
hakkında yine, genel bir yazıdan bir - iki cümle 
dkumak suretiyle, bunları hiç değilse beş seneye 
çıkarılmasını, değilse, iki seneliğin de ortadan 
kaldırılmasını arz ve teklif ederini. 

Parlâmentoda siyasi suçlarla, Devlete ve Hü
kümete karşı işlenmiş suçların affı enine; boyuna 
tartışılabilir, şümulü ve af müddeti tâyin edile
bilir, ama şahıs hukukuna.... 

BAŞKAN — Saym İşgüzar 4 ncü madde ile ' 
ilgili bu beyanlarınız değilim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Evet efen
dim. 4 ncü madde ile ilgili. 

Âdi suçlara taallûk ettiği için, ama şahıs hu
kukunu ilgilendiren suçları, bilhassa insanların 
en tabiî, en mukaddes hakkı olan yaşama hakkını 
ellerinden alanları, değil bir kamınla affetmek, 
bunu düşünmek ve tartışmak bile vatandaşın hu
kuk ve adalet anlayışına hürmetsizlikdir. Bina
enaleyh, genel af prensiplerini kabul edersek; 
biraz daha geniş olarak tutacağız. Bâzı suçla
rın affı halkında özel, kısmi bir af kanunu ise; 
iki yıllık bir indirim yerinde değildir. Bunu beş 
yıla çıkaralım, değilse bu iki yıllıktan da istifa
de etmesinler. Suçlular cezasını bulsun böylesi 
cemiyete daha iyi olur. Arzı hürmet ederim. 

BAŞKAN — 'Saym Nasulh Nazif Arslan, bu
yurunuz. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — De
ğerli arkadaşlarım, şu af tasarısının hukuk tekni
ği bakımından en uygun maddesi budur. Gerek 
Nihat Diler arkadaşımız, gerek Hilmi İşgüzar 
^arkadaşımız maalesef bu maddeyi iyi anlamamış
lar. Mesele şudur;.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yani siz 
anladınız mı? 

NASUH NAZİF ARSLAN (Devamla) — 
Beyefendi anlamadığınızı şimdi göreceksiniz. 

Mesele şudur; 218 sayılı Kanun tedvin edi
lirken idam ve müebbet hapsi istilzam eden hâ
diselerde bu düşünülmemiş, af dışında bırakıl
mış. Sevk maddesi idam ve müebbet hapis 
olmakla beraber mahkeme neticede muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm etmiş 
ve bir adaletsizlik var, diye düşünülmüş. Bu 
kabil tatbikatta muvakkat hürriyeti bağla
yıcı ceza şeklinde tecelli etmiş hâdiselerde 
beş senelik bir af bahis mevzuu. Ayrıca ada-
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let sağlansın diye bu tasarının 7 nci madde
sindeki ikişer sene de ayrıca affa uğraya
caktır. Demek oluyor ki; 218 sayılı Af Kanu
nundan evvel suç işlemiş bir kimsenin 7 senesi 
burada indirmeye müstahak olacaktır. Mesele 
bu kadar basittir ve bu madde, dediğim gibi; 
tasarının en isabetli ve en âdil maddesidir. 
Aynen kabul edilmesi lâzımgelir. 

Şimdi anlatabildim mi, Sayın Diler? 
BAŞKAN — Başka söz istiyen bulunma

dığı için verilmiş önergeleri okutuyorum. 

NlHAT DÎLER (Erzurum) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Beyanımdan sonra söz istedi
niz efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Af kanunu tasarısı komisyon metninin 

4 neü maddesinde bahsi geçen 218 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (e) bendi hükmünden 
istifade edeceklerin 7 nci madde gereğince 
bakiye cezalarından indirilecek 2 senelik mik
tarın 5 seneye çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Eskişehir Malatya 
tsmet Angı Hamit Fendoğlu 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 
Yüksek Başkanlığa 

Af kanunu tasarısının 4 neü maddesinin 
son cümlesinde yazılı «ikişer senesi indirilir» 
tâbirinin «Üçer senesi indirilir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Kürsüden açıkladığım sebeplerle tasarının 

4 neü maddesinin son cümlesindeki «bakiye 
cezalarının ikişer senesi indirilir» yerine «bakiye 
cezalarından beser senesi indirilir» ibaresinin 
konmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu bi
rinci önergede yani İsmet Angı, Nihat Bay
ramoğlu, Hamit Fendoğlu arkadaşlarımızın 
verdiği önergede; maddenin son fıkrasındaki 
7 nci maddesi gereğince bakiye cezalarının 

ikişer senesi indirilir, hükmünün 5 seneye çı
karılması istenmektedir, önerge sahipleri bu
rada mıdır? Sayın Hamit Fendoğlu; siz sa
dece bir temennide bulunmuşsunuz; sarih ola
rak maddenin sonunda, bakiye cezalarının ikişer 
senesi indirilir, yerine «bakiye cezalarının be
şer senesi indirilir» şeklinde mi bir teklif ya
pıyorsunuz? 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Mü
saade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sadece sua
lim bu idi. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ 

KESKİN (Kastamonu) — 7 nci madde bozula
cağından kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önerge Ahmet İhsan Birincioğlu ar

kadaşımıza aittir. 

Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
IS ayın Nihat Diler arkadaşımızın önergıe-

sine komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRÎ 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi komisyonun, bu ikinci madde tayye-

dildiği için 4 neü maddenin 3 neü madde 
olarak, ayrıca 4 neü madde metninde yazılı 
olan 7 nci madde gereğince, ibaresinin de; 
6 nci madde gereğince, şeklinde düzeltilmesini 
istiyen bir önergesi vardır. Bunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilen ve komisyonca verilen 
ıbu tadil önergesi ile birlikte ve tadile de 
uygun olarak tasarıdaki 4 neü maddeyi 3 neü 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayların

dan dolayı; 
a) ölüm veya müebbet ağır hapse mah

kûm edilenlerin cezaları 24 sene muvakkat ağır 
hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyet bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların, cezalarından 5 er se
nesi affedilmiştir. 

c) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı ce
zaya mahkûm edilmiş olanlar fer'i ve mütemmim 
cezalariyle ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şamil olmak üzere affedilmişlerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydala
nanlar hakkında, bihakkin veya meşrutan tah
liye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin 
tabiî neticesi olan, kanuni mecburiyet halinde 
bulundurulmaya, memuriyete alınmamaya veya 
bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair 
hükümlerle, cezaların infazı hakkındaki 647 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu fık
rası hükmü uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
9 ncu fıkrası hükmü uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Coşkun Kırca ve Sayın Nuri Kodamanoğlu ar
kadaşlarımızın beşinci madde ile altıncı mad
denin tevhiden müzakeresini istiyen... 

COŞKUN KIRCA (îstanbul) — Benimki 
farklı. îki ayrı önerge var, dikkat buyuru-
lursa... 

BAŞKAN — İkisinde de sizin imzanız var 
Sayın Kırca.. 

COŞKUN KIRCA (îstanbul) — Birinde 
ayrı. 

BAŞKAN — Af kanun tasarısının beşinci ve 
altıncı maddesinin birleştirilmek suretiyle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz, Coşkun Kırca 
ve Nuri Kodamanoğlu. îki imza da var bura
da. 

Af kanun tasarısının beşinci maddesinin al
tıncı maddesinden sonra görüşülmesini istiyen , 
bir önerge var. Bunun altında da Coşkun Kırca 
imzası var. Evvelâ tevhiden müzakeresi isteni
yor. Bu kabul edilirse öbürü muamele gör-
miyecektir. 

COŞKUN KIRCA (îstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorsa belki 
hemen oylayabiliriz. Maksat tevhiden ve acele 
olarak görüşmek değil midir? Komisyon katılı
yor mu?.. Katılmıyorsunuz. 

Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muh

terem arkadaşlarım; Nuri Kodamanoğlu arka
daşımla birlikte C. H. P. Grupu adına vermiş 
olduğumuz önerge, iki zarureti dile getirmek 
için verilmiştir. Zaruretlerden bir tanesi, af 
kanunu tedvin tekniğine mütaalliktir. Herhangi 
bir af kanununda aynı ceza hükmünü ihlâl ile 
mahkûm olmuş kimselerin ayrı kategoriler, 
zümreler halinde mütalâa edilerek ayrı madde
ler içerisinde mukadderatının tâyini, tedvin 
tekniği bakımından uygun değildir. Nitekim 
huzurunuzdaki Af kanunu tasarısında baştka 
suçlar bakımından değişik zümreler arasında 
madde, bend ve fıkra olarak mukadderatı ve 
statüyü değişik hükümlere bağlıyan, değişik 
maddeler sevk edilmiş değildir. 

Takririmizin dayandığı ikinci zaruret, doğ
rudan doğruya Anayasanın 12 nci maddesinden 
doğmaktadır. Anayasamızın 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrası; hiçbir zümreye imtiyaz tamna-
mıyacağmdan bahseder. Her han'gi bir zümre
ye ceza kanunlarımızın belli bir hükmünün ih
lâli dolayısiyl e mahkûm olmuş bulunanlar ara
sında tefrik yaparak imtiyaz tanınıp tanınma-
masmın gerekip gerekmediği hususunun müza
keresinin de ancak birlikte yapılmak suretiyle 
salim bir neticeye ulaşabileceği şüphesizdir. Bu 
itibarla evvelemirde af kanunları tedvin tekni
ğine uygun hareket etmek, ikincisi; Anayasa
nın 12 nci maddesinden doğan sarih icapları 
bir arada mütalâa edebilmek için, 20 - 21 Ma
yıs 1963 olayları sorumlulariyle Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilmiş olan zevatın du
rumlarının aynı madde içerisinde mütalâa edil
mesi ve bu itibarla tasarının beşinci ve altıncı 
maddelerinin bir arada müzakere edilmesi ge
rekir. Bu kabul edilmediği takdirde C. H. P. 
Grupu olaraık aynı maddeden ve. ancak diğer 
mahkûmiyetleri, murtebit suçlardan dolayı ol
duğu için, esas itibariyle aynı maddeden mah
kûm olmuş bulunan kimseler arasında af bakı
mından değişik bir statünün tedvin edilmesini 
Anayasada yer alan sarih ilkelere aykırı gör
düğümüz için, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları so
rumluları hakkında reyimizi salimen izhar ede-
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bilmemiz de beşinci maddenin altıncı maddeden 
sonra görüşülmesiyle mümkün olacaktır. Bu iti
barla esas itibariyle her iki maddenin tevhiden 
müzakeresini talebediyoruz. Bu teklifimiz red
dedildiği takdirde, Sayın Başkanımızın da biraz 
evvel belirttikleri üzere beşinci maddenin altın
cı maddeden sonra müzakeresini talebediyoruz. 
Eğer Yüce Meclisin çoğunluğunu teşkil eden 
iktidar partisi grupu her iki teklifi de reddet
mek durumunda olduğunu gösterirse, bundan 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun beşinci 
madde bakımından çıkaracağı neticeler, grupu-
muz sözcüsü tarafından ayrıca Yüce Meclise 
arz edilecektir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca bir hususu soraca
ğım; bu tevhiden müzakereden muradınız, sa
dece tevhit sözünün müzakereye aidolduğudur. 
Müzakere bittikten sonra, 5 nci maddenin ayrı, 
6 ncrmaddenin ayrı oylanması mı; yoksa ikisi
nin bir madde haline getirilmesi mi? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — İkisinin bir 
madde haline getirilmesini de teklif ediyoruz. 
Takririmiz bunu mutazammındır. Ancak, esasen 
biraz sonra Sayın Başkanım, her hal ve kârda 
altıncı maddenin fıkra fıkra oylanması husu
sunda bir teklif de arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Evet. Bu önergeniz şu halde, 
tevhiden müzakere ve bir madde halinde kabu
lünü tazammun etmektedir. 

Sayın Nihat Diler, siz bu önergenin aleyhin
de mi konuşacaksınız? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Lehinde konuşuldu efendim. 
Şimdi evvelâ Sayın Kırca'nm, birinci plân

da ifade ettiği, 5 nci madde ile, 6 ncı maddenin 
tevhiden müzakere edilmesi ve bir madde ismi 
altında birleştirilmesini istiyen önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergede Sayın Kırca, 5 nci madde
nin 6 ncı maddeden sonra müzakere edilmesini 
teklif ediyor. Esbabı mucibesini izah etti. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 5 nci maddeyi okumuş bulunuyoruz. 
5 nci madde ile ilgili olarak Muzaffer Şamiloğ-
lu arkadaşımız C. H. P. Grupu adına ve üze
rinde söz istemişlerdir. Söz istiyen diğer arka
daşlar : 

Türkiye işçi Partisi Grupu adına Yunus Ko
çak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına Ali Karahan; 
ALI KARAHAN (Hakkâri) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 

Hilmi işgüzar, 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Bu arkadaşlar grupları adına 

söz istemişlerdir. 
Şimdi şahısları adına söz istiyen arkadaşla

rımız : 
Sayın Reşit Ül/ker söz sırasını Sayın Ah

met Tahtakılıç'a veniyor. Sayın Ahmet Taihta-
kıılıç, siz aleyhdle imi; lehinde mi konuşacaksı
nız?.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Aleh-
hinıde. 

BAŞKAN — Orhan Blrgit?... Yok. 
Kenan Esengin?. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Nihat Diler ? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Reşat Özarda? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Üzıerinde. 
BAŞKAN — Rifat Baykal?.. 
RİFAT BAYKAL (Mardin) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Kemal Aytaç ? 
KEMAL AYTAÇ (iMuş) — Aleyhimde. 
BAŞKAN — Âdil Kurtel ?. 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Hilmi Işigüızar, siz 'grup 'adı

na istemişsiniz, çiziyorum isminizi. 
Sami Binicioğlu yok, 
Mazhar Arıkan. 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Icabederse 

grup adına arzı malûmat edeceğim. 
BAŞKAN — Yani isminizi sileyiım mi?. 
MAZHAR ARIKAN (İçeıl) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — isminizi siliyorum. 
Nilhat Bayramoğlu? Yok. 
Arif Ertunga, yak. 
Faik Kıribaşh? 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Lehinde. 
BAŞKAN •— Nuri Kodamanoğlu, 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Üze

rinde. 
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BAŞKAN — ihsan Kabadayı? 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhinde. 
©AŞKAN — İsmail Böyacıoğlu? 
İSMAİL BÖYACIOĞLU (Burdur) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç, isminizi si-' 

liyorum. 
Hasan Ünlü? 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Aleyhinde. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 

Başkan, benim de ismimi kaydeder milsiniz? 

BAŞKAN — Nazif Aralan? 
NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Cevad Odyakmaz, siz 

de aleyhinde mi konuşacaksınız ? 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Aleyhin

de. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Şamiloğlu, .buyurun efendim, 
aleyhinde. 

C.H.P. GRUPU ADINA MUZAFFER ŞA
MİLOĞLU (Kars) — Muhterem Başkan, sa
yın miliet vekille ri; Bâzı suç vte cezaların affı 
hakkında kanun tasarısı Yüce Mecliste görü
şülmeye başlandığı 11 . 7 . 1966 Pazartesi gü
nü C.H.P. Grupu .adına konuşan Sayın Fey-
ziıoğlu ve Sayın Uyar arıkadaşlaramın da üze
rinde hassasiyetle durarak ıgerek Anayasamız 
yönünden, gerelk hak, adalet, ahlak ive atıfet 
ve ıgerekse siyasi ive içtimai açıdan ımükem-
ımelen tenkrid ve izahını yaptıkları bu tasları
nın yalnız 'beşinci maddesi üzerinde tekrar 
C.H.P. Grupunun görüşlerini belirtmek ve bil
hassa «.af yetkisi» bakımından durmakta fay
da (mülâhaza etmekteyiz. Tasarı gerekçesinde 
izah edildiği ıgibi, mücerret ve genel olmak zo
runda bulunan ceza kanunlarında; (kanun ko-
yucununun öngörmediği veya öngörülenden da
ha şiddetli sionuç vermesi mümkün hallerin zu
hurunda, af yetkisi yoluna .gidilmeli ve ancak 
bu af yetkisinde halksızlığı tamir gayesi ıgüdül-
ımeli ve imikânı araştırılmalıdır. 

Esasında tamâmiyle bir ahlâk konusu olan 
ve merhamet duygusuna yer veren «af yetki
si» ni yerinde, zamanında ve iyi kullanmak lâ
zımdır. Yersiz (bir merhamet, yersiz bir lütuf, 
bilhassa siyasi bakımdan taraftar kazanma gibi 
hukukî değerden mahrum mülâhazalarla af yet

kisinin kullanılması bir cemiyette adalet ve kanun
lara güveni azalttığı gibi, nasıl olsa günün birinde 
af kanununun ıçıikacağı ümidi de cezanın genel 
önleme hassasını zayıflatır. Bu hemen bütün 
'hufcuikçuların üzerinde durdukları ve ittifak 
halinde oldukları (bir gerçektir. 

Aziz artoadaşlamm; (kısaca yaptığım bu iza
hat karşısında ımevcut tasarı tümü ile tetkik 
edildiğinde, kamu menfaati yerine daha ziya
de affedilenlerin lbir kısmının (menfaatleri 
göz 'önünde tutularak hazırlandığı, adalet ve 
eşitliğe atıfet, huzur, liçtimai fayda, geçmişi 
unutma hususlarına layıkiyle riayet olunmadı
ğı anlaşılmaktadır. Şimdi, tasarının 20 - 21 
Mayıs olaylarından dolayı mahkûm olanlara 
mütedair beşinci madde ile, Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilenlerin cezalarının affına 
ait altıncı maddesini kısaca karşılaştırmamıza 
müsaade buyurunuz. 

20 - 21 Mayıs lolaylarından dolayı hıülkümlü 
alanlar ile 27 Mayıs Devriminden sonra Yük-
siek Adalet Divanınca mahkûm edilenler ara
sında eeza tatbikatı yönünden hiçbir fark mev-
eudolmadığı halde, af yönünden tasarıda bü
yük ve ıgayriâdil, 'bir fark gözetildiği meydan
dadır. Aynı kanunun aynı maddesi ile mah
kûm olan bu iki grup mahkûmdan 27 Mayıs 
hükümlüleri fer'i ve mütemmim cezalariyle ce
za -mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil ol
mak üzere altıncı madde ile affedilirken 21 Ma
yıs hükümlüleri aynı şekilde affın şümulüne 
alınmamışlardır. 

Maddeyi, müsaadenizle aynen okuyorum. 
«MADDE 5. — 20 - 21 Mayıs 1963 

olaylarından dolayı; 
a) Ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 

edilenlerin cezaları 24 sene muvakkat ağır hap
se 'çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş ^olanların «ezalarından 5 er se
nesi affedilmiştir. 

c) ö sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
eezaya mahkûm edilmiş olanlar, fer'i ve mü
temmim cezalariyle eeza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şamil olmak üzere affedilmiş-
lerdir.» Şimdi, ekseriyeti teşkil eden A. P. 
Grupunun, Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenlerin cezalarının ıbütün neticeleri ile kal
dırılmasına ıkararlı olduğu tereddüde mahal 
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bırakmıyacak şekilde anlaşıldığına göre, aynı 
'kanunun, aynı maddesi tile hüküm giymiş daha 
genç ve ıdaha tecrübesiz 20 - 21 Mayıs hüküm
lülerinin de aynı derecede 'affın şümulüne 'alın
ması hukuk prensiplerinin, Anayasamızın 
12 inci maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilke
sinin ve adalet kaidelerinin tabiî bir neticesi 
sayılmak gerekir. 

Bu itibarla, Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm olanlar hakkında yapılacak muamelenin 
20 - 21 Mayıs lolaylarından hükümlü olanlara 
da aynen uygulanmasını C.H.P. grupu adına 
zaruri ve lüzumlu görmekteyiz. Hak ve adalet 
anlayışımız budur. Bu hususta bir de tadil 
önergesi takdim ediyorum. Âdil vicdanlarınızın 
sesine uyarak 20 - 21 Mayıs hükümlüleri, ıkörpe, 
<^enq ve tecrübesiz vatandaşlarımızın, iarz etti
ğimiz veçhile 6 ncı madde ile affedilenler gibi 
atlarına mütedair önergemize iltifat edeceği
nizden eminim. 

Hürmetlerimi sunarım. (C.H.P. sıralarından, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, Türkiye 
İşçi Partisi Grupu adına. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; bir atıfet ve sosyal huzuru sağlamak için 
Büyük Meclisin huzuruna bir af ıkanunu geti
rilmiştir. Bu af ıkanunu tasarısının gerekçesin
de, başlangıcında, 10 Ekim 1965 seçimlerinden 
sonra bir intikal devresinin başladığı ve bu in
tikal devresi içinde birtaikım mahkûmiyetlerin 
eeiktirilmesinde ve birtakım suçların takibinde 
sosyal bir fayda kalmadığı belirtilmiştir. Ne
den 10 Ekim seçimlerini, bir intikal devresi ola
rak kabul ediyoruz; bu gerekçede belirtilme-
mişitir. Ama sosyal gerçekler ve bir intikal 
devresi dendiğine göre ve tasarıdaki hüküm
ler tetkik edilince, bilhassa tasarının beşinci ve 
altıncı maddesi mukayese edilince, bu intikal 
devresinin artık 27 Mayıs Devriminden sonra 
yapılan bir seçimle eskinin yeniden geldiğini 
veya erkinin bir başka nam altında iktidara 
gelmiş olduğunu, bu gerçeğin göz önüne alına
rak 27 Mayıs hükümlülerinin affı cihetine gi
dildiğini istihracetmck için pek derin bir bil
giye ve pek derin bir düşünceye ihtiyacolma-
sa gerektir. İşte tasarının altıncı maddesi ve 
beşinci maddesi bu zihniyetlerin ışığı altında 

tedvin edilmiş görülmektedir. Ceza Kanununun 
aynı maddesine giren suçlar üzerinde, tasarı 
bir ayırım yapmıştır. Siyasi nüfuzu olmıyan 
kimseler, tecrübesiz insanlar birtakım zehaba 
kapılmış, Anayasa iyi uygulanmıyor, Anayasa 
tatbik edilmiyor, bu gidişle 27 Mayısın devamı 
mümkün değildir, geriye bir dönüş var, bunu 
önlemek lâzım diyerek, bir harekete teşebbüs 
etmişler. Bu hareketi şekil, metot itibariyle 
tasvi'betmeyc imkân yok. Ve tasvilbetmiyorum. 
Ama arkadaşlar, her suç kendi şartları içinde 
mütalâa edilir. Buradaki suçluyu bu suçu iş
lemeye sevk eden âmil, saik nedir? Bir düşün
cedir ve bu düşüncenin -meşruiyeti üzerinde 
tartışılabilinir. Ama, yolu üzerinde, yolunun 
meşruiyeti üzerinde, metodunun meşruiyeti üze
rinde tartışılamaz. Metodunu mahkûm ediyo
ruz ama, onları bu harekete teşvik eden fikrî 
saiki mahkûm etmenin imkânı yok. Kaldı ki, 
biz burada Ceza Kanununun bir maddesini ta
dil etmiyoruz, değiştirmiyoruz, bir af kanunu 
getiriyoruz. Bu af kanununda; bir defa atı
fetle, müsamaha mevzuubahsolduğuna göre, atı
fet müsamahayla birlikte aynı suç katagorile-
rinin eşitliğinin de nazarı itibara alınması lâ
zımdır. Burada eşitlik açıkça lihlâl edilmiştir, 
göze batar şekilde ihlâl edilmiştir. Yani arka
daşlar, 21 Mayıs hükümlülerinin 'affı bir garni
tür olarak kanuna konmuştur. Aslında affet
memek niyeti barizdir. 6 ncı maddeyi gördü
ğümüz ziaman, birtakım suçlulara bakıyoruz, 
bir devrim yapılmış, Türk Milleti, Anayasasının 
başlangıcında da belirtildiği gibi, direnme hak
kını kullanarak birtakım insani an devirmiş ve 
bu insanları biz daha yeni rejim oturmadan, ye
ni rejimin istikrarı her gün söz ve endişe ko
nusu olurken bu insanları toptan affeitme cihe
tine gidiyoruz. Ama 21 Mayıs suçlularına ge
lince, aynı madde ile mahkûm oldukları halde 
bunlara, beş senelik bir affı öngörmekteyiz. Ni
çin, neden? Hangi ölçü ve hangi kıstasla ve 
hangi adalet düşüncesi ile? Arkadaşlar, bu 
adalete sığmaz, bu eşitliğe sığmaz. Bu düpe düz 
bir ar t niyetin mahsulüdür. Ve bu art niyeti 
burada tescil etmekte fayda vardır. Denebi
lir ki ; efendim, birtakım insanlar yaşlıdır, bir
takım düşüncelere kapılmışlardır ve bu düşün
celeri yanlış olabilir. Bu düşünceleri zararsız 
hale getirmek için 27 Mayıs İnkılâbı yapılmış-
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tır. Ama bu insanlar kötü niyetli değildir. Ar
kadaşlar, bu insanların kötü niyeti artık mü
nakaşa edilemez. Çünkü en yüksek mahkeme 
en yüksek dereceli hâkimlerden kurulmuş 15 
kişilik bir mahkeme ki, Türkiye'nin tarihinde 
görülmemiş en yüksek bir mahkeme, en yük
sek dereceli hakimler, bunları mahkûm etmiş
tir. Ve bu mahkûmiyetin temeli üzerine bir 
Anayasa yapılmıştır ve bu Anayasaya göre biz
ler buraya geldik. Bizim temelimiz bu Anaya
sadır. Binaenaleyh bu Anayasayı geriye çevi
recek, bu Anayasanın ilkelerini baştan başa 
tahribedeeek, bir restorasyona götürecek bir 
af fikrini tasvibetmeye, tervicetmeye, imkân 
yoıktur. Her zaman vicdanlarınız ve bizden 
sonra gelecekler, bu kanundan dolayı bil'zi suç
layabilirler. Arkadaşlar, bu kanunda apaçık 
birtakım haklar ihlâl edilmiş, birtakım insan
lara imtiyaz verilmiştir. Bu kanun bir af ka
nunu değil, Yassıada hükümlülerine bir iilmtiyaz 
kanunudur. İşte arkadaşlar biz Anayasanın 
12 nci maddesine göre bütün imtiyazlara kar
şıyız. (A. P. sıralarından «yaşa» sesleri) Ya
şa diyen adamlar hiçbir şeyi yaşatamazlar, hele 
böyle batıl yaşatmak mümkün değil arkadaş
lar. Bugün çoğunluğunuza güvenerek bir kanun 
çıkarabilirsiniz, 'ama bu kanun yarın çok mü
nakaşa edilebilir. Nitekim 27 Mayısdan önce 
de, bu kürsüden münakaşa edenlere karşı böy
le, yaşa diyenler çıkmıştı. Onun için arkadaş
lar, böyle hafif şeyler doğru değildir. Biz bu
rada enine, boyuna biir meseleyi görüşüyoruz, 
ciddiyetle. Benim fikirlerim yanlış veya hatalı 
olabilir. Benim fikrimin hatasını düzeltebilir
siniz. Ama arkadaşlar her şeyden evvel millet 
ve memekot meselelerinde biraz ciddî olmaya 
alışsak çok iyi olur zannediyorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — 5 nci mad
deyi görüşüyoruz, 6 nci maddede bunları söy
lersiniz. 

BAŞKAN — Siz yerinizden müdahale etme
yin efendim. 

T. t, P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Onun için arkadaşlar, beşinci 
maddedeki hükümleri biz kanuna hâkim olan 
geniş müsamaha ve atıfet 'hisleri ile bağdaştına-
madık. Bir arada mütalâa ettiğimiz zaman; 
bakın mızrak çuvala sığmıyor, mızrağın ucu dı
şarı çıkıyor arkadaşlar, tşte arkadaşlar, bunun 

için biz bir tadil teklifi verdik, beşinci madde 
üzerinde ve bu tadil teklifinde biz tasarıya 
hâkim olan, hakikaten atıfet ve müsamaha his
lerini ciddiye ve samimiye alarak bu teklifi 
yaptık. Eğer atıfet ve müsamaha hissinde, 
fikrinde samimî ise Adalet Partili arkadaşları
mız, bizim bu teklifimize iltifat ederler. Biz 
kimsenin ceza evine düşmesini, kimsenin muz-
tarip olmasını ve kimsenin ekmeğinden mah
rum edilmesini istemeyiz. Buna gönlümüz ra
zı olmaz ve ümidetmek isteriz ki, hiç kimsenin 
gönlü de buna razı olmaz. Bir kısmına kepçe 
kepçe vereceksiniz ve bir kısmına da damla 
damla akıtacaksınız. Hangi adalet bu arka
daşlar? Arkadaşlar, bâzı müellifler derler ki ; 
af, bir adaletin gereği olarak tatbik edilir ve 
bir tavsiye ve tazyik üzerine tatbik edilir. Biz 
burada af tasarısına hâkim olan zihniyetin, bil
hassa 5 ve 6 nci maddeler mukayese edildiği za
man, adalet fikrinin hâkim olmadığını burada 
bir tazyikin, bir tavsiyenin, bir yalanı affet
mek gayretinin hâkim olduğunu müşahade et
mekteyiz. 

İşte arkadaşlar bu (maksatla, bu görüşle 
5 nci maddenin tedvinine karşıyız. Bir tadil 
teklifi verdik. 5 nci maddede, mahkûm olanla
rın yani 21 Mayıs hükümlülerinin de bütün hu
kuk ve neticeleri ile cezalarının affını istedik. 
Bunda musımz, bunda 'adalet fikrine tam ter
cüman olduğumuz kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 21 Mayıs hükümlü
leri kaç kişi? Bugün hapishanelerde bunlardan 
59 kişi var. Ve bunlardan müebbet hapse mah
kûm olanlar 24 tane ve bunlardan harbiyeli-
ler, teğmen, üsteğmen ve yüzbaşılardır. Ne teh
likesi olur bunların arkadaşlarım ? Bir defa 
ufak bir isyana kalkışmışlar, derhal enselenmiş
ler ve bitmiş bu olay. Artık bir daha olmasını 
da istemiyoruz temenni etmiyoruz. Ama bunla
rın yeni bir şey yapmalarına, yeni bir tahrip 
hareketine girmelerine imkân kalmamıştır. Sa
yın Adalet Partisi ileri gelenleri ve Sayın Baş
bakan buradan, rejimimiz her türlü tehlikeden 
masundur, hiç kimse rejimimizi sarsamaz, di
yorlardı. Eğer samimî iseler, eğer bu rejimin 
cidden oturduğu kanısında iseler, niçin 
bu yirmidört kişiyi affetmekten bu ka
dar çekiniyorlar. Çekinmiyorlarsa, şu 
ıhalde fikirlerinde samimî değiller, §u 
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halde adalet fikrine bağlı değiller. Şu halde 
maksatları yalnız birtakım insanları affetmek. 
Biz iktidara geldik, gerçek budur. Binaenaleyh, 
toiz bunları affederiz, demek işte adalet hisle
rine, adalet fikrine apaçık karşı olmaktır. Biz 
(bu karşı olmaya karşıyıız. Biz bu haksızlığa 
karşıyız. Bizbu eşitsizliğe karşıyız. Biz mağdur 
insanların haksız, yanlış bir yola sapmış da ol
salar artık cemiyette sükûn ve istikran b'oza-
omyacak niteliğe gelmişlerse o zaman affına 
taraftarız. Arkadaşlar af tasarısı ele 'alınırken, 
af fikri mütalâa edilirken, cemiyetin sükûnun 
ve istikrarın bozulmaması önplânda mütalâa 
edilmeli demiştik. Bunu biz de diyoruz, af hu
susunda kafa yoran bütün müellifler de söylü
yorlar. Ya bu gerçekten bir sosyal gerçek mi
dir? Şu Anayasanın .sağladığı düzeni, şu Ana
yasanın getirdiği düzeni, Iher türlü 'tehlikeden 
rnâ^sun hulundurabiliyorsak, şu Anayasa birta
kım insanların affı ile tehlikeye ıgirmiyorsa, o 
zaman affı ıgeniş tutmak lâzım. Fakat bu Ana
yasa birtakım insanların ıajfifı ile tehlikeye dü
şebilir ise, o zaman bu insanları affetmemek 
lâzım. Bu Anayasa, bu düzen (birtakım insanla
rın affedilmesinden tehlikeye düşmez; o za
man bu insanları affetmek lâzım. İşte atıfeti, 
müsamahayı, bu ölçüler içinde kullanmak lâ
zımdır arkadaşlar. Ama bu tasarıda atıfet 
rve müsamaha eşitlik ölçüleri içinde, adalet öl
çüleri içinde kullanılmıştır. Bu tasarı birtakım 
insanları affetmek, birtakım insanları ıgö'z göre 
göre ve haksız yere affetmekten kasdı ve ni
yeti ile getirilmiştir. Bu niyet ile bu tasarıyı 
desdeklemeye, hele beşinci maddeye hak: verme
ye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 21 Mayıs hükümlü
leri üzerinde komisyonda konuşulurken hemen 
tbütün ıgruplar ve sanıyorum ki, hatırımda kal
dığına göre; "bâzı Adalet Partili arkadaşlar da 
bunların affı gerektiği konusunda mütalâa be
yan etmişlerdir. Bilhassa muhalefet grupları
nın hepsi 21 Mayıs suçlularının affı ıgerektiği 
noktasında ısrar etmişlerdir. Sanırım ki, bu ıs
rar oradaki müzakereler de samimî olduğuna 
(göre burada da devam 'edecektir. Bunun için 
muhterem kardeşlerim, 6 nci maddenin tasarı
nın heyeti uımumiyesine 'aykırı düştüğünü, af 
ve atıfet hissine uymadığını, eşitliğe uymadığı
nı belirterek sözlerime son veriyorum ve 21 Ma

yıs hükümlülerinin cezalarının tamamen affe
dilmesi hususunda verdiğimiz 'önergenin destek
lenmesini, ka'bulünüze ımazhar olmasını saygı 
ile istirham ediyorum. Saygılarımızla (T. 1. P. 
sıralarından .alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ali Karahan. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ KARAHAN 
('Hakkâri) — Sayın Başkan, 'muhterem millet-
vekillerii; komisyonda bu meselenin ceza dok
trinini ve af mevzuunu sarsıntıya uğratacak şe
kilde ele alındığını Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesinin Hükümet teklifinde üç ayrı po
zisyonda bize takdim edildiğini, affın dışında 
bırakılan maddeler 146 ncı madde; 146 ncı mad
deye göre mahkûm olanların kısmen affı der
piş eden 5 nci madde ve 146 ncı maddeye göre 
mahkûm olan Yassıada mahkûmlarının tama
mının affı gibi bir maddeyi bir af tasarısında 
üç ayrı pozisyonda parlâmentoya takdim etme
nin affın mâna, mevzu, şümul ve eşitliğini ceza 
doktrininde atıfet mânasına alınan affın umu
miyet prensibini ihlâl edeceğini ariz ve amik 
izah etmiştik. Benim daha çok sözüm muhterem 
Adalet Bakanına ve dün verdiği izahata matuf 
olacaktır. Sayın Bakan, bu eşitlik prensibinden 
çok gocunuyor ve diyor ki, neden Yassıada 
mahkûmlarının cezalarını kademe kademe af
federken, sizler bu çeşit müsavat prensiplerine 
uygun olarak itirazda bulunmadınız da neden 
isyanınızı bugüne sakladınız diye kendi yaptığı 
hatayı Cumhuriyet Halk Partisi devrinin yap
tığı hata ile âdeta kapatıp mazur göstermek is
tiyor. Y. T. Partisi bu iki samimî olmıyan ka
rargâhın mücadelesinin daima, karşısında ola
caktır. Ne Feyzioğlu'nun burada art düşünceli 
ifadesi; ne Adalet Partisinin bizi götürmek is
tediği ve gayrisamimî olduğu affın tümü, tasa
rının tümünde mündemiç zihniyetinin bize anla
tılmadan, bizi bu istikamete götürmesine Y. T. 
Partisinin hakkaniyet, adalet, müsavat ve ha
kikaten orta yolun tam ortasında oturmuş te
razinin iki kefesini tam âdil olarak elinde tut
muş içtimai bünyesine, bizi bu iki art düşünceli 
karargâhın mücadelesine itibar etmiyeceğiz. 
(Gürültüler) 

Görüyorsunuz ki ; af gibi ulvi ve merhamet 
ifade eden bir meselede dahi arka fikirleriniz 

I konuşuyor, kendiniz değil. 
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Ne sizin «bravonuz» ile bizim samimiyetimiz 
bir nakısa kazanır, ne sizin bağırmanızla ve 
«yese» gibi sokak çocuklarının ağzına yakışan 
ve hakikaten seviye ifade eden kelimeler, kendi 
hüviyetinizi gösterir. Beni ne yükseltir ve ne de 
makamımdan bir mertebe aşağı indirir. Beni 
dinleyin, dertleşelim. Bu memlekette bir af çı
karıyoruz. Parlâmento atıfet torbasının ağzını 
eline almış, onu topyekûn - masum değil - suç
lu vatandaşlara yetecek şekilde verilmesini, 
topyekûn affı müdafaa eden Y. T. P. sinin yo
lunda birleşelim ve bir devri kapatalım arka
daşlar. Siz bize dün böyle yaptınız, biz de bugün 
böyle yapacağız gibi aşiret kavgalarında, kan 
dâvalarında aileleri, ben çok iyi bilirim, hem si-
zinkilerinden çok fazlasını bilirim, insanların 
basit metotlarını, medeni parlâmentolarda tat
bik etmek istediğiniz metotları iflâsa mahkûm
dur. Velevki af kanununu çıkarsanız da. 

Muhterem arkadaşlar; 21 Mayıs ve 22 Şubat 
olayları kendiliğinden bir askerî ayaklanma de
ğildir. Bunun nedenleri, niçinleri, mevcut içti
mai vasatı hazırlamak sadedinde gösterilen, 
tasvibedilmiyen gayretlerin birer reaksiyonu 
olduğunu neden kabul etmezsiniz. 

VEFA TANIR (Konya) — Samimî isen sen 
de çok karıştırma... 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Rica ederim. 
Parlâmento âdabı; hatibi dinlemeyi âmirdir. 
Herkes fikrini buradan söyler, Biz sabırla din
liyoruz. Biz çok şeyi dinliyoruz, dinlerseniz 
memnun kalırız. Aksi takdirde kürsü ve san
dalyenin münakaşası şeklinde, parlâmento âda
bına uymıyan bir zemine kaymış oluruz. Ben 
şahsan bunu tasvibetmem. 

22 Şubat ve 21 Mayıs hâdiseleri 27 Mayıs 
ihtilâlinden sonra Türk umumi efkârında par-
lömanterlerin, politikacıların birtakım hatalı 
hareketlerinin bâzı, zinde müesseselerde allerji 
yarattığı bir vakıadır. Bu vakıanın reaksiyonu 
dünyanın, Orta Şarkın en kuvvetli ve dünya
nın disiplinli ve mümtaz bir ordusu olan Türk 
ordusunu kendi evlâtlarını yeme)k durumunda, 
birtakım tedbirlere başvurmak mecburiyetinde 
bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Ordusu kuv
vetlidir. 21 Mayıs sanıklarından 23 kişinin af
fedilmesi suretiyle orduda disiplin sarsılmaz. 
Yirmi sene Türk ordusunu Orta Şarkın en 

büyük kuvveti olarak tutan, rahmetli Mara-
şalin telkin ettiği ordunun, politika dışında 
olması gayretine gelin bunları affetmek sure
tiyle bundan sonra ordumuzu kışlasına doğru 
sevk edelim. Ordumuzun Türkiye'nin iç ve dış 
emniyetine matuf kötü nazarlarla müca
delede uyanık ve zinde olmasını temin edelim. — 
Onu yormıyalım. Onu her gün kendi mevzu-
larımızla, ar t niyetli düışüncelerimiızle mesjgul et-
miyelim. Bu, memlekete bir hayır değil, bu 
memlekete, kendi ordusunu yormuş olmanın 
bir günahını teşkil eden faaliyet olur. Bu se
beple... 

BAŞKAN — Sayın Karahan, sadet, dışına 
çıkmaymız. Lütfen mevzu içinde kalın. Genel 
bir görüşme halinde değildir. Beşinci mad
dede gösterilen hallerin içinde kalın. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sadet dışına çıkmıyorum, isteresniz fi
lân doküman, filânın mektubu diyeyim. Ama 
bunları demek istemiyorum. 

BAŞKAN — Benim istediğimi değil, siz is
tediğinizi söyleyin, efendim. Yalnız sadet dışıma 
çıkmaymız. 

ALÎ KARAHAN (Devamla) — Sadet dı
şına çıkmadığımı arz ediyorum Sayın Başkanım. 

Bu sebeple 146 ncı maddenin; bir af tasa
rısında iki kategoride münakaşa edilmesi ve 
bir kısmına umumi, bir kısmına kısmî tatbik 
edilmesi ve bunun da Sayın Bakanın neden 
filânlara kademeli tatbik ettiniz de şimdi ha
rekete geldiniz gibfi, bu yanlış hareketi, bize 
tasvibettirme gayreti bizce mesmu ve kabule 
şayan değildir. Biz, 21 Mayıs olaylarını da 
27 Mayıs hâdisesindeki maznun arkadaşlar 
gibi, artık bir devrin kapanmasına, perde 
indirmek suretiyle tamamen tasfiyesine tarafta
rız. 146 ncı madde ile mahkûm olan bütün 
vatandaşlarım tamamen birinci maddenin içi
ne ve şümulüne alınmasını istemekteyiz. Yük
sek Meclise verdiğimiz takrir takdirinize 
mazhar olduğu takdirde, memlekette yarala
rın sarılmasında büyük bir mâna ifade ede
cektir kanısındayız. Arz eder en derin saygı
larımızı sunarız. (Y. T. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar. 
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HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz hak
kımı Grupumun adına olma'k üzere Kudret Bo-
suter'e veriyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızı Kudret Bosuter'e 
veriyorsunuz. 

Buyurun Sayın Kudret Bosuter grup adına. 
M, P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU

TER (Giresun) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 146 ncı maddeden hüküm giymiş 
bulunanlar hakkında af kanun tasarımında ge
tirilen tefrik muhtelif arkadaşlarımız ve değerli 
grup sözcüleri tarafından huzurunuzda ifade 
edildi. Ben bunları tekrar etmtiyeceğim, vak
tinizi almamak için. Yalnız bu hususta bu
güne kadar Türk basınında çıkmış ofan ve hu
kukçuların-görüşünü .aksettiren çeşitli makaleler 
de ,aşağı - yukarı ittifak halinde bu maddenin 
hazırlanmasına karşı olunduğu görülmektedir. 

Fiilî rakamlara gelince; efendim, 146 kişi 
21 Mayıs hâdiseleri dolayısiyle hüküm giymiş 
Bunlardan Af Kanunu çıktığı anda istifade et
mek durumunda olan sadece yedi kişi; yani 
fiilî olarak hemen tahliye edilecek olanlar. Bi
dayette bu 146 kişinin 87 si tahliye edilmiş, 17 si 
21 Eylül 1966 tarihinde tahliye edilecektir. 
Şimdi bu rakamlar dahi 21 Mayıs suçluları için 
getirilmek istenen affın ne kadar kıskanç tu
tulduğu ve kıskanç bir ölçü ile verilmek isten-
tendiği gereğini ortaya koymaktadır. Af kanu
nu atıfettir. Ve Af Kanununun politik yönü 
vardır. Politik kriterleri vardır. Fakat bütün 
bunlara rağmen kanunlaştığı anda, her kanun
da olduğu gibi, Af Kanununda da mutlaka 
eşitlik prensibine ve kanunun dbje'ktifitesine 
riayet etmek zorunluğu vardır. Aksi tajkdirde 
tek taraflı kanunlar çıkarılabileceği fikrinin 
kamu oyunda yerleşmesi ve bizden olanlar af
fedilir, bizden olmıyanlar affedilmez tarzında bir 
kanaatin vatandaşın vicdanında yerleşmesine 
mâni olunamıyacaktır. Bu durum Millet Mecli
sinin itibarını sarsmış olacağı kadar, kanunla
rın otoritesi ve dol ayısı ile kanunların hâkimi
yetini derinden zedeliyecektir. Millet Meclisi
nin sayın üyelerinin, tasarıda »görülen bu tefri
ki giderecek yolda reylerini kullanacaklarını 
ve 146 ncı madde arasında da her hangi bir 
tefrik gözetilmeksizin tasarının kanunlaşacağı
nı ümidetmek isteriz. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Mazhar Arıkan. 

A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 
(İçel) — Muhterem arkadaşlarım; sizleri sık
madan, üzmeden ve incitmeden yalnız İçtüzük 
hükümlerine bağlı kalmak suretiyle, madde hak
kında teknik bilgi arz edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümet tasarısı di
yor k i ; 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarında ölüm 
veya müebbet aeır hapis cezasına mahkûm 
olanların cezaları 24 sene muvakkat ağır hap
se çevrilmiştir. Komisyon tasarısında bu aynen 
kabul edilmiştir. Yine Hükümet tasarısında 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mah
kûm edilmiş olanların ©ezalarından 5 er senesi 
indirilmiştir deniyor. 

Bu fıkra hususi bir af mahiyetindedir. 5 se
ne ve daha az cezalar ise tamamen affedilmiş 
durumdadır. Komisyon Hükümetin tasarısının 
daha da ilerisine giderek 5 sene ve daha az 
ağır .hapse mahkûm olmuş olanları umumi af 
(mahiyetinde iolarak affetmiş durumdadır. Ce
zanın yasaklayıcı bütün neticelerini de ber
taraf etmiş vaziyettedir. 

Sevgili arkadaşlarım; burada affın kademeli 
şekilde getirilmiş bulunmasından, hiç şüphesiz 
takdir buyurursunuz ki, disiplin yönünden bir 
-düşünme, bir değerlendirme mevcuttur. Mad
denin mahiyet ve muhtevasına tesir eden ve bu 
halin mucip sebebi olan sevk gayesi ve esprisi 
işte burada, bu disiplin meselesinde vazıh şekil
de ifadesini bulmuştur. Zira, suçun işleniş ta
rihinden bu yana geçen zaman içerisinde suçun 
âmme vicdanında ve âmme efkârında husule 
getirmiş olduğu tesirler zail olmuş değildir. Ay
rıca suç işliyen şahısların da iburada sıfatları 
üzerinde durmak iktiza eder. Bu şahıslar bugün 
yaşıyan ve hepimizin saygı duyduğumuz yü
ce bir müesseseye eski merbutiyetleri dolayı
siyle, üzerinde hassasiyetle durulması istenir. 
Ve bu müessesenin beka unsuru mutlaka ita
at ve disiplindir. Elbette 'ki disiplin meselesi, 
bir değerlendirmenin ve bir takdirin sonucu ola
rak düşünülmesi iktiza eder. Sevgili arkadaş
larım; komisyonun getirdiği metni okumaya 
devam edersek; (.a) ve (b) bendi hükümlerin
den faydalananlar, yani ölüm ve müebbet ağır 
hapis cezasına mahkûm olmuş olup 24 seneye 
çevrilmiş olanlar ve 5 seneden ziyade ağır hap
se mahkûm olup da 5 senesi af edilmiş olanlar, 
ileride infaz sistemimize göre bilhakkin veya 
meşrutan tahliye edildikleri takdirde, şimdiden 
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cezanın bütün neticelerile yasaklayıcı vaziyetin 
bertaraf edilmiş olduğu da kayıt altına alınmış 
bulunmaktadır. 

Sevgili .arkadaşlarım; .ayrıca infaz 'kanunu
muzun, 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
nin 9 ncu fıkrası hükmünün de bunlar hakkın
da tatbik edilmiyeceği şimdiden kayıt altına 
alınmıştır. Türk Ceza Kanununun 28 nci mad
desinin, emniyeti umumiye nezaretine tabi tut
tuğu hususlar burada şimdiden bertaraf edil
miş vaziyettedir. Elbette ki bundan bir dyi dü
şünüşün, bir hayır alâmetinin olduğunu teslim 
etmek iktiza eder. Bizim bu husustaki samimî 
kanaatimiz, onların da en kısa bir zamanda, 
yakın bir âtide mutlak surette ve tamamen tas
fiyeye 'mazhar olmalarıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına ikinci 
kere Sayın İhsan Kabadayı. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; beşinci madde ile altıncı madde, bir
birine uzak mesafeli maddeler değildir. Hafıza 
ne kadar zayıf da olsa; birbirine komşu olan bu 
iki rakama sıkıştırılan esasları tetkik ediver-
diği zaman her iki maddedeki suçluların da 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine göre 
mahkûm edilenlerinin affına dair olduğunu gö
rür. Birçok arkadaşlar af kanunu geldiği andan 
şu ana kadar atıfet kelimesini çokça kullandı
lar. Ben atıfet kelimesinin yanına şunu da ekle
mek isterim; atıfetin yanında şefkat merhamet, 
rikkat duyguları vardır. Atıfeti bu kelimeler
den apayrı mütalâa edemezsiniz. Mutlaka bu
nun yanında bu kelimeler de mevcuttur. Ve bu 
kelimelerin anlamında da insani duyguların 
ötesinde ulvî ve ilâhi bâzı nasipler de vardır. 
Bu nasipten nasibedar olmıyan insanlar bu ke
limeden, bu ölçülerden bahsedemezler. Ve bu 
ölçüleri de aldığınıza göre rikkat, şefkat, atı
fet, merhamet kelimesinde dil, din, renk, mil
let, milliyet, sınıf mertebe, makam mütalâa ede
mezsiniz. Rikkati de, şefkati de, hamiyeti de 
atıfeti de, herkese diline, dinine, rengine, sını
fına, makamına bakmadan kullanmaya mecbu
ruz. Müslümanız deriz çok kere. Müslümanlık 
adı, gerçi söylenişi çok kolay, ama gönüllerde, 
vicdanlarda onun tatbikatına uymak, mânada 
Müslüman olmak çok zordur. Rab olan Allah, 
atıfetini, rikkat, şefkatini, âlemlere kayıtsız ve
rirken, sizler, bu ulu milletin temsilcileri Yüce 

Meclis olarak aynı suçu işliyen insanların bir 
kısmına sonsuz müsamaha, şefkat, rikkat verir, 
kucaklarsınız, ama geride kalan bir avuç ma
sum insanlara kıt ve kısır anlayış içinde, af duy
gularını tatbik edersiniz. Yüce Meclis, bu ol
maz. Gandi'yi huzurlarınızda anmak isterim; 
toprağı bol olsun. Allah'ın birçok sıfatları, ad
ları vardır, fakat nazarımda hak, üzere alınışı 
kadar Allah'ı gönlümde yaşatan, ruhumu bu 
ad kadar doyuran hiçbir kelime bulamam, di
yor. Burada hakkı aramaya, hakkı bulmaya, gö
nülde mânada hak duygulariyle dolmaya mec
buruz. beşte, altıda değişik değişik ölçüler, 
kıstaslar tatbik ederseniz, hakkı gönlünüzde bu-
lamıyacaksınız. Maşeri vicdanı, Türk efkârı 
umumiyesini, şu çıkardığınız kanunla haklı ol
duğunuzu inandıramıyacaksınız. Hukuk tari
hinde efkârı umumiye de, gelecek nesiller de 
hemen komşu iki maddede değişik tatbikatta 
değişik ölçülerle hiçbirimizin adı iyiye geçmi-
yecektir. Birisi 27 Mayıs mahkûmlarıdır. Suçda, 
günahda, yıllanmış, deve katarları ile günahı 
han kapısından geçer gibi geçiriyorsunuz. He
lâl olsun. Ama geri tarafta masum bir avuç in
sanın suçu, günahı mevzııııbahsoMuğu zaman; 
disiplinmiş, bilmem ne imiş, hiç de gönül do
yurmayan esaslarla af kapısını iğnenin deliği 
gibi küçültüp, geç diyorsunuz. Olmaz beyler. 
Olmaz bu. ölçü ne ise; aynı ölçüdür. Mahkûmi
yet ise tasdik edilen madde cezası aynısıdır. 
Her ikisine de aynı maddeyi tatbik ederseniz, 
bu rikkatin, bu şefkatin, bu hamiyetin, bu öl
çünün yanında Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak varız. Değişik değişik ölçüler kullanır
sanız, biz bu maddeyi kabul etmiyeeeğiz, redde
deceğiz. Bunların dünya ve uhrâ günahlarını 
size bırakıyoruz. 

Ne imiş bu 21 Mayıs suçluları? Aynı ocak
tan geldim. Sosyal âlemle, sivil âlemle pek de 
teması olmıyan, sade temiz, kendi ocağında, 
kışlasında kalmış masum, tertemiz, tecrübesiz 
insanlar telkine mâruz kalmışlar. Olabilir ya. 
Bunların suçu affedilmiyor, yaşını başını almış 
10 yıl bu milletin kaderinde hizmet etmiş, tari
hi, gelmişi geçmişi bilen, on yıllık iktidar dev
resinde, basının, milletin, muhalefetin, bağır
malarını tmmıyan, kollarını vicdana bağlı bir 
kol gibi değil, makinaya bağlı bir parça gibi 
mütemadiyen kaldıran insanlara atıfetin tonu
nu götürüyorsunuz, fakat bunlara geldiği za-
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man kıt ve kısır kalıyorsunuz. Bu olmaz bey
ler. (A. P. sıralarından «politika» sesleri) 

Politika değil beyler, bu bir realitedir. Ka
bul edelim. (A. P. sıralarından, gürültüler) 

Bu kanunu gelin böyle çıkarmıyalım. Ölçü
ler bir fıkrada başka, ötekinde kıt ve kısır kal
mış ölçüler olmasın. Aksi halde bu kanun bir 
zümreye has, zümreye özel, imtiyazlı af "olacak
tır. Bunun da altıncı maddenin ışığı ve ölçüleri 
içinde tadilini Heyeti Umumiyenizden istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle efendim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, beşinci madde; 
20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah
kûm edilenlerin affını tanzim etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım beşinci maddenin 
nedenlerini okuduğumuz zaman bizi tatmin et
memektedir. Evvelce de... 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
Tam siz konuşurken bu konuşmanın usulsüz 

olduğu iddia ediliyor. Anlatayım efendim. Ce
vap vereyim. İçtüzükteki ifade; lehte, aleyhte 
ve üzerinde sıraya girmek şeklindedir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ben 
de üzerinde konuşacağım. Yanlış yazılmış. 

BAŞKAN — Onu biz bilemeyiz. Buradaki 
beyanınızda aleyhte demişsiniz. Buyurun Sayın 
Diler. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; esbabı mucibe birçok yönlerden 
bizi tatmin etmemektedir. Bir defa affın hangi 
kıstasa göre yapıldığı hususu açıkça ifade edi
lememiştir veya edilmemiştir. Memleketimiz, 
Devlet düzeninin iyi işlemeyişi, hukuk düzeni
nin iyi işlemeyişi, iktisadi nizamın yine bozuk
luğu dolayısiyle birtakım, hâdiselere, sosyal hâ
diselere sahne olmuştur. 27 Mayıs ihtilâli ol
muş, 27 Mayıs ihtilâlinin hedefi ve gayesi, de
mokratik rejimi bütün teminat ve müessesele
riyle kurmak ve cemiyet içindeki bütün huzur
suzlukları bertaraf etmek içindi. 27 Mayıs ya
pıldıktan sonra 27 Mayısın tam bu gayeye uy
gun kanunlar çıkarıldığı sırada yeni birtakım 
hâdiseler zuhur etmiş, karşılıklı kinler, intikam
lar tahrik edilmiş, bu suretle 20 - 21 Mayıs hâ
diseleri zuhur etmiştir. Esasen af iki maksat 
için başka devletlerde ve memleketlerde çıka

rılmaktadır. Birincisi; devlet düzeni, hukuk ni
zamı, iktisadi nizamı müstakar olarak teşekkül 
etmiş ve fakat buna rağmen adalet mahkeme
lerinde, diğer mahkemelerde verilmiş olan hü
kümler adlî hata neticesinde bâzı masum kim
seleri cezalandırmış olabilir, İşte bir masumun 
haksız olarak hapsanede yatmakdansa, bin 
tane mahkûmun bu masumun yüzünden dışarı 
bırakılması, affedilmesi daha eftaldir gayesiyle 
30 - 40 senede bir af yapılır. Affın birinci mak
sadı budur. İkinci maksadı, geçer ve gerçek 
olan bir Devlet nizamı yıkılır onun yerine, yeni 
bir nizam teessüs eder, eski nizam taraftarla-
riyle, yeni nizamın taraftarları arasında mev
cut husumeti bertaraf etmek, mevcut dargınlığı, 
kini, intikamı bertaraf etmek için, hepsini bir
birinin kardeşi, birbirini seven, birbirlerine yar
dımcı olan birer insanlar olarak mütalâa edip 
istikbale heyecanla yürüyen ve bir arada ya
şamayı temin eden, bir maksada mâtufen top-
yekûn aflar çıkarılmaktadır. İşte biz bir kaç 
sene içerisinde içtimai yaraları sarmak için çı
karmış olduğumuz aflar, bu ikinci kategoriye 
girmektedir. Bir hamlede yapılmamıştır. Bir 
hamlede yapılmadığı için de, af müessesesi bun
dan dolayı lâçkalaştırılmıştır. Ve birçok vatan
daşlarımızın bundan dolayı muahezesini mu-
cibolmaktadır. Cezanın umumi önleme hasletini 
bertaraf ediyor diye şikâyetleri mucibolmakta-
dır. Esasen arz ettiğim gibi, af bu sebeplerle 
yapılmıştır ve yapılmaktadır. Şimdi bu af vesi
lesi ile 20 - 21 Mayıs hâdisesini meydana geti
ren ve bu suretle mahkûm olanları topyekûn af
fetmezsek bu takdirde, bunu da siyasi suçlar 
kategorisine koyduğumuz için ilerde tekrar 
bunların affı mevzuUbahsolacaktır. Yeniden af 
için talepler olacaktır. Yine bâzı hükümetler 
bunların affı cihetine gidecek, bu âdi suçlular 
da bunlardan istifade etmek suretiyle, affedil
miş olacaklardır. İşte böyle bir durumun önüne 
geçmek için Hükümetin şimdiden bu mahkûm
ların affı cihetine gitmesi gerekmektedir. 

İkinci nokta muhterem arkadaşlarım; 20 -
21 Mayıs hâdisesi mahkûmlarının affedilmeyişi 
Hükümetin bundan dolayı aksülâmel duyanlar
dan korkmasına atfedenler vardır. Böyle bir 
şayia dolaşmaktadır. Bu şayiayı da bertaraf et
mek gerekir. Devlet düzeninin hâkimi ve tam 
mânasiyle Hükümet otoritesini tesis eden kim
seler ancak bu atıfeti yapabilir. Eğer böyle bir 
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otoriteyi haiz değilse, Hükümetin şimdi bu affı 
getirmemesi lâzımdır. Onun için bu şayiaları, 
böyle bir durumu, Hükümet otoritesini sarsıcı 
birtakım propagandaları önlemek maksadiyle 
20 - 21 Mayıs hâdiselerinin faillerinin de affe
dilmesi gerekmektedir. 

Üçüncüsü; hukukî bakımdan muhterem ar
kadaşlarım, Yassıada mahkûmlariyle 20 - 21 
Mayıs hâdisesinin failleri T. C. Kanununun 146 
ncı maddesine göre mahkûm edilmişlerdir. Sa
yın Adalet Bakanının, bu kanunun tümü üze
rinde bu itirazı ileri sürenlere vermiş olduğu 
cevapları dinledim. Adalet Bakanı bu cevabın
da beni tatmin etmedi. Birisinin zamanı başka, 
öbürü başka. Birisinin suç işleyiş vaziyeti baş
ka, öbürünün başkadır, dediler. Hakikaten fark
lılık vardır. Fakat hukuk bakımından mademki, 
Türk Ceza Kanunu her iki suçluyu, suçluluk 
kapsamına giren her iki suç failleri de Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesini ihlâl etmiş
tir, binaenaleyh, aynı maddeyi ihlâl eden suç
luların arasında fark gözetmek, adalet, atıfet, 
şefkat duygularına aykırı olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şefkatte, merha
mette, adalette eğer biz müsavatı tesis edemez
sek, bu takdirde Parlâmento olarak hiçbir saha
da bu üstün duyguların tahakkukuna imkân ve
remeyiz. Bütün bu saydığım sebepler dolayısiyle 
ilerde tekrar af müessesesini harekete getirip, 
affı laçkalaştırıp, âmme intizamını ihlâl eden 
diğer suçlulara da af vermek vesilesini temin 
etmemek için topyekûn 20 - 21 Mayıs hâdisesi 
faillerinin de affedilmesini istirham ediyorum. 
Bu yolda bir önerge vermiştim. Kabul etmenizi 
rica ederim. Saygılarımla. (Muhalefet sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — İki tane kifayet önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Bilecik 

Sadi Binay 

Sayın Başkanlığa 
Beşinci madde üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini saygı ile arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — önergelerin aleyhinde 'Sayın Ri-
falt Saykal buyurun. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; bu beşinci madde çok 
mühimdir. Bu beşinci madde hakkında verilen 
kifayet önergesinin aleyhinde oy verelim. Çünkü 
eşitsizlik ortadadır. Biraz evvel arkadaşlarım 
konuştuğu için1 ben bunları daha fazla açıklamak 
istemiyorum. Bir taraftan kendi memleiketinin 
kanunlarından Ikaçan insanların aynı şekilde af 
kanunundan istifade edeceği halde, tahrik edil
dikleri, siyasilerin tahrik ettikleri ımaifokeme ka
rarınca belli olan ve tesbit edilmiş olan kimse
ler böyle bir af kanunundan istifade edemiyecek-
lerdir. 

Muhterem milletvekilleri, kifayet önergesinin 
aleyhinde oy vermenizi rica edeceğim. Çünkü, 
bu suretle Mumhterem HüMimet ve Sayın Mec
lis de bir töhmet altından kurtulmuş olacaktır. 
Şöyle ki, Sayın Tural 'in mektubundan bahsedili
yor. Bunun hakkında da bir önerge vermişttim. 
Fakat konuşulamadı, cevaplandırılamadı. Deniyor. 
ki, Ordu böyle bir af teklifinin aleyhindedir. Ben, 
muhtelif rütbelerden teğmeninden tutun1 da, gene
raline kadar bir çak subaylarla temasta bulun
dum. Hiçbir subay 21 Mayıs hükümlülerinin 
affın aleyhinde değildir. 

Bu önergenin1 aleyhinde oy verin arkadaşla
rım. Çünkü; muhtelif partilere mensup millet
vekilleriyle 'görüştüğümde hepsi ayrı ayrı bunla
rın da 146 ncı maddenin içerisinde bulunduğunu 
ve bunların afları istikâmetinde oy kullanacak
larını, ayrı ayrı söylemişlardi. Bunların bir grup 
kararı ile aksi istikâmette oy vermeleri umumi 
vicdanı ren'ciide edecektir. 

Arkadaşlarım; bu önergenin aleyhinde oy 
vermenizi rica ediVorum. Çünkü biraz evvel 
Muhterem Adalet Partisi Sözcüsünün ifade et-
tiei kademeli af, dişini in, ve saire gibi söylemiş 
o^u^u sözler ne kendisini, ne partilileri, ne de 
bizleri tatmin etmemiştir. Ortada ıbüvük bir 
haiksızlık vaııdır. Bu hafesıızlığı tamir için biraz da
ha konnsımamıza müsaade etmenizi rica ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ebmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

'Şimdi Muhterem arkadaşlarım, bu müzakere 
ile ilgili olarak verilmiş pek çok önergeler vardır. 

— 677 — 



M. Meclisi B : 109 12 . 7 . 1966 O : 1 

Aynı zamanda bu önergelerden bir tanesinin açık 
oya konmasını isteyen bir tetklif vardır. 

Şu aında bir diğer önergenin de açık oya su
nulmasını istiyen ayrıca bir önerge daha' gel
miştir. 

Bu arada, Meclis çalışmalarının saat 10.00 dan 
13.00 e kadar uzatılmasını istiyen bir başka 
önerce daha gelmiştir. 

Şimdi saat 20.00 ye 25 vardır. Saat 20.00 
de, daha evvel aldırımız karar gerekince. 
mesaimiz bitecektir. Bu sebeple, bu müddet 
içinde biz ancak saat 10.00 ile 13.00 arasımda 
Meclisin, toplanmasını öngören önergeyi ka
rara bao-lamak imkânına sahibiz zaman ola
rak. önergeler çok,- açık oylama içim uzun 
muamele var. 

RÎFAT BAYKAL (Mardin) — Savın Baş
kan, acık oy istiyen bir takririm vardı, onu 
gizliye çeVirmek istiyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, tutumunuz usule aykırıdır. Tak
riri o^l ı anmazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ önergeleri bir 
okuyalım, ondan sonra siz söz isteyin. 

AHMET TAHTAKTTJÇ (istanbul) — 
Söz istiyorum, evvelâ meseleyi bitirelim. Tak
rir bu mevzuun ortasında getirilemez. 

COŞKUN KTRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim evvelâ verilen 
bu önergede; önerce sahiplerine hitabedivorum: 
bir hususa cevap istiyorum. Meclisin Cu
martesi ve Pazar günleri hariç, her gün 
10 - 13 ve 15 - 20 arası toplanması denivor. 
Zaten daha evvel alman karar gereğince 
15 - 20 arası toplanma kararı verildi. Verilmiş 
karar tekrar mı isteniyor? 

MUHİDDÎN GÜVEN (istanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Şu halde geri mi alıyorsunuz 
efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum, yapılacak muameleye dair. 

TARIK ZIYA EKÎNCl (Diyarbakır) — 
Sayın Başkanım, Millet Meclisinin çalışmaları 
ile ilgili önergeler, Divanda görüşüldükten sonra 
buraya gelmektedir. Veya parti temsilcileri 
ile görüşüldükten sonra buraya gelmektedir. 
Böyle bir anlaşma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Evvelâ sayın arkadaşlarım; 
bu hususta siz sadece önergenizde 10 - 13 ve 
15 - 20 arası diyorsunuz. 15 - 20 ye Meclis ka
rar vermiştir. Lütfen iki önerge sahibinden 
birisi tavzih etsin; önergede bundan böyle her 
gün bütün kanunlara şamil olmak üzere, af ka
nunundan somra da gelecek kanunlara, şamil 
olmak üzere,, veyahutta sadece af kanununun 
müzakeresine inhisar etmek üzere, her gün 
saat 10.00 ilâ 13.00 arsında çalışma husu
sunun karar altına alınmasını istiyoruz, şek
linde. Bunu lütfen izah ediniz. 

MUHlDDlN GÜVEN (istanbul) — Arz 
edeyim efendim, yalnız Af Kanununa münha
sır olmak üzere, öğleden evvel saat 10.00 
dan 13.00 e kadar Meclisin çalışmasını arzu 
ediyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmak 
bu teklifimizin haricindedir. 

(önerge okunsun, sesleri.) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Af Kanununun müzakerelerinin, mûtat top

lantı günlerine inhisar ettirilmesinin doğura
cağı mahzurları bertaraf etmek ve şimdiye 
kadar olduğu gibi bu defa da tasarının sü
rat ve selâmetle çıkarılmasına sağlamak kasdı ile 
Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her gün 
10.00 - 13.00 ve 15.00 - 20.00 arasında toplanıl
masını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

A. P. Grup Başjkanvekilleri 
Giresun istanbul 

Nizamettin Erkmen Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tahtakılıç, 
önergemin aleyhinde. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan; bu önergeyi okumanız ve müza
kere açmanız usulsüzdür. 'Şimdiye kadar böyte 
bir şey yapılmadı; çok rica ediyorum. Başkan
lık Divanından geçmeden ve daha 'evvel aldığı
mız karar gereğince grup temsilcileri toplantı
sında görüşülmeden zamana mütaallik bir öner
genin görüşülmesini sağlamak usulsüzdür. 

BAŞKAN — Cevap istemiyeıı bir haliniz 
var, mütemadiyen konuşuyorsunuz: Cevabınızı 
vereceğim, müsaade ederseniz. 

Bu husus daha evvel 'zatıâlkrizm de teşrif 
ettiği grup temsilcileri huzurunda görüşüldü. 
Fakat görüşülmüş olması mutabakata varılmak 
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'zaruretini değil, görüşülmüş olmaktan ibaret
tir. Bu görüşme behemahal bir hususta ittifak
la karar verme mânasına gelmez. Eğer öyle 
bir mânaya gelse idi, grup temsilcilerinin itti
fakla verdikleri karar Meclise sunulur ve karar 
çıkarılır, orada görüşüldü. Bu görüşmede ben 
de ifade ettim, dedim ki; üç grup şu yönde 
mütalâa beyan etti, bir grup şu yönde mütalâa 
beyan etti, diğer grup da şu yönde mütalâa 
beyan etti. Yani mesele orada görüşüldü fakat 
mutabakat hâsıl olmadı. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Evet görüşüldü, fakat... 

BAŞKAN — Bahsettiğiniz1 hususa, yani 
itiraz ediyorsunuz görüşüldü hususuna, ben de 
görüşüldüğüne sizi şahit gösteriyorum. Ama 
mutabakat hâsıl olmadı. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Gö
rüşüldüğünü ben de arz ediyorum, muta
bakat hâsıl olmadı. Ama bir önergem vardır. 

BAŞKAN — Hayır, yeni değil bu önerge. 
Bu önergeler sizin de bulunduğunuz toplantıda 
dermeyan edilen fikrin önergesi beyefendi. Dün 
ıburada izah ettim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Be
nim de bu hususta bir önergem vardır. Lüt
fen onu da muameleye koyunuz. 

BAŞKAN '— Dün iaynı şeyleri burada söy
lemiştim. 

Şimdi buyurun Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh

terem mile'tvekilleri, Sayın Başkanım müsama
ha ederlerse kendisinden ihtar almış ve itiraz 
etmemiş bir miletvökilinin 'gayet dikkatli ola
rak üzerinde konuştuğumuz mevzu Devlet ni
zamı ile alâkalı, birtakım insanların, hapiste 
(bulunan insanların mukadderatı ile alâkalı bu
lunduğu için, tek bir fazla kelime konuşmadan 
fikirlerimi arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, Sayın Başkan dün usul 
hakkında teklifler olduğunu söyledi, kendili
ğinden karar aldı, ben bunları müzakerelerin so
munda reye koyacağım, dedi, toplantı müddet
leri hakkında verilmiş önergeler var, ben ev
velâ konuyu konuşturacağım, sonra arkasın
dan da bu hususu oya koyacağım, dedi. Bu 
takdirine Meclis hürmetle ittaat etti, riayet 
etti ve takrir, müzakere, zamanları hakkın
daki takrirler, konuşmaların sonunda oya 
kondu. 

12 . 7 . 19tö O : t 

Şimdi bugün bir konu konuşuluyor .Genel 
müzakereler hakkında yeterlik önergesi verili
yor. Yeterlik önergesi aleyhinde söz almıyor, 
konuşma bu suretle bitiyor. Madde hakkında 
işlemlerin, Meclisin dün aldığı karar gereğince 
saat 20 ye kadar devam etmesi lâzımgelir-
ken Başkan, konunun ortasında ne içtimai ola
rak, ne psikolojik olarak, ne Meclis adabına, 
ananesine uygun olarak, hiçbir mâna ifade 
etmiyecek şekilde müzakereyi kesiyor ve bizi 
yeni • bir müzakereye, ertesi gün yapacağımız 
müzakerenin saati hakkında müzakereye da
vet ediyor. 

Arkadaşlarım, kendisine namütenahi hür
metim var... 

BAŞKAN — Saym Tahtakıhç, sizi evvelâ 
usulî bir noktaya davet ediyorum. Siz, usul 
hakkında mı söz istediniz, okunmuş olan önerge 
aleyhinde mi söz istediniz?.. Siz bu okunmuş 
olan önerge aleyhinde söz istediniz, usûl hak
kında konuşuyorsunuz. Evvelâ usulsüzlük bu
dur. Çok rica ederim, önerge aleyhinde söz is
tediniz, önergenin aleyhinde konuşunuz. Şayet 
benim tutumum, benim usulsüzlüğüm hakkın
da söz istemiş olsaydınız onun için size söz 
verirdim, o sıfatla konuşurdunuz... 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul — 
Biz karşılıklı birbirimizi tanıyan insanlarız. 
Ben zatıâlinizden bu takriri oylıyamazsmız 
diye söz istedim. Siz de bana söz verdiniz. 
Takrir bu mevzuun ortasında getirilemez de
dim, sizden, sizin tutumunuzdan şikâyet etti
ğim için buraya geldim. Hiçbir zaman, sizden 
bu müzakere saati hakkımda söz istemedim. 
Siz hepimizi ve beni de temsil ediyorsunuz. 
Mevkiiriiz bizi temsil etmekle payidar olacak
tır. Onun için ben sizden bu okunmadan 
kürsüye çıktığım takrir için söz istemedim. Tu
tumunuzun müzakere usullerime, İçtüzüğe, 
dünya müzakere adabına uygun olmadığını izah 
için söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, ne için söz 
istediğiniz şu son beyanınızla vuzuha kavuş
muş oluyor, buyurun usul haktanda konuşum, 
şu son beyanınızla vuzuha kavuşmuş oluyor, 
daha evvel değil efendim... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bir saniye için burayı bir 
çocuklar Meclisi tasavvur edelim. 
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(A. P. sıralarından, «öyle şey olur mu?» 
sesleri, gürütüler.) 

Arkadaşlar, bir saniye susun, sözün geri
sini getirelim... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
sükûneti muhafaza ediniz. Bir saniye çocuk
lar Meclisi farzediliş olabilir. Binlerce saniye 
de kocaman insanlar Meclisi farzedilir, çok 
rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ço
cukların zihniyetini matematikte bir konu üze
rinde topladık. Ellerine kalomıi aldılar, topla
ma yapacaklar ve sonuçlarını ilân edecekler. 
Fakat, dertken salahiyetli (bir kimse «elinizdeki 
kalemleri bırakınız, ben sizi yarın seyahat ede
ceğimiz her hangi bir mevzuda ikarara trene 
bineceğimiz saati tayine davet ediyorum..» Ar
kadaşlar, .müsaade ederseniz bu psikolojik bir 
hatadır. İkincisi; Meclis. İçtüzüğünde, bir me
sele konuşulurken ,bunun haricinde bir mesele
ye geçilemez - Bu .mesele burada bağlanır, on
dan sıonra bir mevzu görüşülür. Onun için çok 
rica ediyorum Sayın Başkandan, iken dişine na
mütenahi hürmetim olan Başkandan; takrir
leri «kutsun, Meclisin (kapanma .saati geldiği 
zaman, tatil eder etmez, bilmem, takrirler .oku
nur, ioya sunulur, ondan sıonra Meclis ertesi 
günkü müzakerenin, dün yaptığı gibi, hangi 
saate ıkadar devam etsin diye bu meseleyi halle 
bizi davet eder ama biz zihnimizi hazırlamışız, 
ımüzakereleri dinlemişiz, her tarafı dinlemişiz, 
rey vermeye gelmişiz, herşeyi unuturuz, şimdi 
yarınki, müzakereyi hallederiz. Böyle bir usul 
meselesi mantığa, müzakere adabına uygun de
ğildir. içtüzüğe de uygun değildir. .Kendisinin 
müsamahatma müracaat ediyorum. Lütfen bu 
yanlış usulünden dönsünler ve bizi takriri oku
yup, dinlemeye, ondan sonra yarın yapılacak 
müzakerelerin saati hakkında yeniden veril
miş önerge hakkında rey vermeye davet etsin
ler. Kendisini ve .hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ahmet Tahtakılıç'ın çocuklarla ilgili olarak 
vermiş olduğu misal, o misal mantığı içinde 
doğrudur. Fakat burada Meclisimizin çalışma
ları ile ilgili olarak 'verilmiş bir önerge bakı
mından bu önergenin Yüksek Heyetinizin oyu
na sunulup tasvibini veya ademi tasvibini tes-
bit etmek bakımından ehemmiyeti vardır. Bu 

önerge bugün oya sunulmazdı da hergün saat 
on, onüç arasında toplanma teklif ediliyor, 
bu hergüne yarın da dâhildir, yarın saat on ile 
onüç arasında Meclisin toplanma kararı ve
rip vermiyeceği yarın, on - onüç saati geçtik
ten sonra, saat onbeşte başlıyaıcak bir celsede 
mi verilecektir? Elbette yarın saat on, onüç 
arasında toplanmayı teklif eden bir önerge ya
rın saat on - onüç arasındaki saatten daha ev
velki bir saatte Meclisin oylarına sunulacak
tır. Bunun dışında bir şekil olabilir mi? Yarın 
saat 15 te oylamaya sunsaydık ondan daha ev
velki oylama saatleri hakkında bir ıkarar ver
mek imkânı olabilir mi? Önerge sarih; şu an
dan itibaren ve her gün... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 
şekilde müzakere usulü .olurunu?.. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bu şekilde bir 
müzakere usulü olmadığında mutabıkız!.. 

Sayın Kırca'ya söz veriyorum, buyurun efen
dim. 

COŞKUN KIROA (istanbul) — Pek muh
terem arkadaşlarım; şu anda burada cere
yan eden hâdiseye Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu büyük hayretle karşıladığını gizliyemez 
haldedir. Önergeler hakkında ımuamelc yapmak 
iktiza . ederken, önergelerin oylanmasına 'za
manımız yetmiyecektir mülâhazası ile durdu
ruluyor. Saat 20 ye (kadar oylanması ımümkün 
önergeler vardır. 20 den sonra müzakere yarı
na talik edilir, ondan sonra diğer önergelerin 
oylanması pekâlâ mümkündür. Kaldı ki, sanı
yorum tki, pek muhterem Başkanımızın biraz 
evvel Sayın Taibtaıkılıç'a cevaben yaptıkları be
yan, bundan evvel Yüce Mecliste cereyan et
miş olan pek çok emsali de bulunan geleneğe 
külliyen aykırıdır. Evvelâ şu hususu belirtmek 
isterim; Af kanun tasarısı görüşülürken ve Af 
kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosuna sevk 
edildikten sonra hangi ıgün ve saatler içinde 
çalışmalıyız, konusunda daha önce verilmiş 
önerge mevcut değildir. Bu konu gruplar arası 
bir toplantıda re'sen ele alındı, Başkan tara
fından teklif edildi ve muhterem Başkan, muh-
tereım değişik ıgruplarm görüşlerini aldıktan 
sonra mutavassıt bir hal çaresini re'sen teklif 
buyurdular. Buıgün kendilerinin re'sen vâıkı 
teklifleri üzerine Yüce Meclisçe alınmış olan 
bir kararın muayyen bir siyasi parti grupun-

— 680 — 



M. Meclisi B : 109 12 . 7 . 1966 O : 1 

' dan gelen bir önerge ile değiştirilmesi istenmek
tedir, herhalde arada çok fark vardır. Bumdan 
önce bu gibi önergeler verildiği vaıkit bu öner
gelerin güne, saate ve gündemin muhtevasına 
ve sırasına taalluk ettiği bütün hallerde evve
lâ Başkanlık Divanında görüşüldükten sonra 
burada Başkanlık Divanı bu konudaki, 
o önerge konusundaki görüşünü oylamanın fe-
zaili bizzat Sayın Başkanımız tarafından grup 
temsilcileriyle yaptıkları muhtelif toplantılar
da ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Seçim kanun tasa
rısı görüşüldüğü sırada burada günlerin ve 
hatta saatlerin değiştirilmesi içim pek çok öner
geler verildiğini hatırlarsınız. O önergeler 
Başkanlılk Divanına gitmeden burada oylanıma-
sınm mevcut pek salim teamülü değiştirmek 
amacı ile verilmiş Sayın İhsan Ataöv arkadaşı
mızın bir önergesi olduğunu hatırlarsınız. Bu 
önerge dâhil, hepsi Başkanlık Divanına getiril
mişti. O zamanlar Sayın Başkanımızın kanaati; 
Saym Ataöv'ün verdiği önerge her halükârda, 
bilcümle teamüllerimizin ve usullerimi
zin değiştirilmesini gerektiriyor bu öner
ge müstacel bir konudur, şimdi bunu oy
layalım diye bir mülâhazasına şahidolmamış-
tık. 

Muhterem arkadaşlarım, madem ki bundan 
önce, ta geçen dönemden kalmış çok salim bir 
teamüle uyarak t>u gibi önergeler daima Baş
kanlık Divanına sevk .edilip, Başkanlık Diva
nından sadır olan ıgörüşün burada münakaşa 
'edilmesi ve oylanması usul ittihaz edilmiştir. 
Şu anda yarın toplanacağız, binaenaleyh yarın 
toplanıp toplanmamak »konusunu şu anda bu
rada kararlaştıralım mülâhaza, bizatihi bu tea
müle -aykırı bir mülâhazadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu yüce 
dikkatinize anz etmek isterim; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu Af kanun tasarısı müzake
relerinde anamuhalefet partisi olarak (görüşleri
ni ortaya koymakta, savunmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, eğer burada muayyen bir siyasi 
parti grupundan, muayyen maksatlarla gelen 
önergelerle Meclisimizin, bizzat Sayın Başkanı
mız tarafından ve bilcümle muhalefet partileri 
tarafından selâmetli olarak telâkki edilecek 
usul ve teamüllerde bir zorlama yapılırsa, ana

muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu bu gi'bi zorlamalara tenezzül et
meksizin, ama tamamiyle İçtüzüklerin hüküm
lerine uygun hareketlerle bu zorlamaları tesir
siz kılmak kudretine sahiptir arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte, Sayın Müftüoğlu, bu
yurun. 

Sayın özarda, siz aleyhinde değil mi efen
dim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet efendim. 
TURHAN FEYZİO&LU (Kayseri) — Sa

yın Başikan, usuli itirazları karara bağladınız 
mı? Bu önergenin Başkanlık Divanına gitme
den evvel ıgörüşülmiyeceği söylendi. Karara 
bağladınız mı efendim? 

BAŞKAN — Müsaade e'dermisiniz, efendim? 
Bir arkadaş sizden evvel bu konuda söz iste
di. Lehtedir. O da usuli olarak cevap veriyor. 
O konuşsun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — öner
genin konuşulmasına itiraz ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Müftüoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Kırca arka

daşımızın ifade ettiği ıhusus doğrudur. Dün saat 
15 ten 20 ye kadar çalışma şeklini şahsan ben 
grup Başkanlariyle yaptığım toplantıda muta
vassıt görüş olarak teklif etmiştim. Bunu şah
san yapmış durum'dayım. 

Fakat bugün gelen önerge, bana ait değil
dir., Bir grupun iki Başkanvekili tarafından ve
rilmiştir. 

Buyurun efendim. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım; hakikaten 1961 se
çimlerinden sonra Meclisin çalışmalarında, Mec
lisin birtakım emrivakilerle karşı karşıya bı
rakılmaması için o zamanlar bir teamül teessüs 
etmiş muhterem Meclis bir karar vermiş idi. 
Bu da Meclis çalışmalarının tanzimi ile alâkalı 
takrirlerin önce Riyaset Divanında görüşülmesi, 
Riyaset Divanının mütalâasının alınmasından 
sonra gündeme götürülmesi ve oylanması şek
linde idi. Takdir edersiniz ki, Riyaset Divanının 
vermiş olduğu karar her halde bağlayıcı değil, 
ancak istişari mahiyette idi. Bu teamülü, bu iyi 
teamülü 1965 seçimlerinden sonra da muhterem 
Meclis, aldığı bir kararla devam ettirdi. Ne za
mana kadar muhterem arkadaşlarım? 5 Haziran 
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1966 kısmi Senato seçimleri yapıldığı ve ikmal 
edilip Meclisler toplanmaya başladığı zaman, 
grup idarecileri Sayın Başkanımızın daveti ile 
toplandılar ve orada Meclisin yeniden çalışma 
tarzını tanzim eden müşterek bir karara vardı
lar. Bu karar, bu Pazartesi gününe kadar tat
bik edilen, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri Meclisin saat 15,00 ten 19,00 a kadar çalış
ması şeklinde idi. Şimdi bendenizi söz almaya 
asıl sevk eden asıl husus işte bu noktada başlı
yor... Bu çalışma tarzı ve tanzimi içeri
sinde muhterem Meclisimiz yalnız üç gün, 
olmak üzere çalışır idi ve çalışacaktı. O zaman 
bu karar grup idarecilerinin nezdinde Sayın 
Başkanımızla alınmış olmasına rağmen, oylanır
ken Sayın Coşkun Kırca veya Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan her hangi bir arkadaşımız 
çıkıp da dememiştir ki, muhterem arkadaşla
rım, teamülümüzün icabı olarak... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Münasebeti 
yok. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Var mı yok mu belli olur şimdi. Bu kararla
rın Riyaset Divanında görüşülmesi icabeder. 
(C. H. P. den, «görüşüldü» sesleri) Görüşülme
di efendim. Bendeniz Riyaset Divanındayım. 
Anlamadığım şey şu; önerge başka, teklif baş
ka şey mi? Aynı şey. Şu halde şöyle bir durum 
ortaya çıkıyor muhterem arkadaşlar, Meclis ça
lışmaları mümkün olduğu kadar az günlere in
hisar ettiği takdirde itiraz olmıyacak, Meclis 
çalışmalarına biraz mesai ilâve eden takrirler 
geldiği zaman daha evvel alınmış olan karar
lar, bilfarz böyle bir takrir daha evvel Riyaset 

Divanında görüşülmeden oylanamaz denecek
tir. Şimdi muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, cümlenizi ta
mamlayınız vaktimiz bitmiştir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Şunu söylemek istiyorum; Senato seçimle
rinden sonraki ilk günü seçim çalışmaları ile 
alâkalı karar grup başkanvekilleri veya temsil
cileri ile Sayın Başkanımız tarafından alman 
karar Riyaset Divanına götürülmeden Yüce He
yetinizce kabul edildiğine göre, bu kararın an
lamı şudur; Gruplar temsilcileri ile görüşülen 
bir mevzu Divana götürülmeden bundan böyle 
Meclis kararı ile Reis tarafından takdim edile
bilir. Muhterem Heyetiniz kabul ederse vacibül 
icradır, kabul etmez reddederse, eski nizam ve 
çalışma tarzı devam eder. Şu hale göre Yüce 
Meclisin verdiği kararla müşterek toplantıya 
giden bir husus burada re'sen Reis tarafından 
oylanabilir. Oylamanın neticesi şu veya bu ola
bilir, bu, Yüce Heyetin bileceği bir keyfiyet
tir. Binaenaleyh, durumda bir usulsüzlük yok
tur, tamamen usul içerisindeyiz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel alman karar gereğince, saat 20 ye gelmiş
tir. Kararınız gereğince, saat 15,00 den 20,00 ye 
kadar çalışılacaktır. Bundan öteye müzakereye 
devam imkânı kararınıza aykırı olur. 

Yarın; 13 Temmuz Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,00 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Calhit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç-
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nm, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili ismail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla 'basın suçlularının ve bunlarla ilgili 

olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Hart) Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 




