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giydikten sonra aftan istifade edemesinler. Bu
BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifleri
vardır. ISezai O'Kan Beyin de bir teklifi var
fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum. Ma
dır, Solmazer'in
tekliflerine iştirak etmekte
demki bölbürieniyorlar; hüküm giyerlerse ceza
dirler. Kanun tasarısının komisyona verilme
larını çeksinler ve neticeye katlansınlar.
sini, yarın sabah ilgili sözcü ve mütehassıs ar
BAŞKAN — Teklifin aleylhinde konuşa
kadaşlarla hep birlikte toplansınlar üzerinde
cak.
konuşsunlar, ve tasarı yarınki gündeme de
ESİN NUMAN — Efendim, burada müte
alınsın istiyorlar.
hassıs arkadaşlar izah ettiler. Mankeme heye
ti tarafından verilecek kararların neticelerini
O'Kan arkadaşımızın teklifini kabul eden
ler... Reddedilmiştir.
daima ruftu endişe ile karşılamaktadır. Zira
'Birinci maddenin tümü üzerinde kifayet
karar verecek olan suçlunun kendisi değildir.
teklif olunmaktadır'. Kaibul edenler.. KaJbul
Karar verecek olan heyeti hâkimedir. Bura
edilmiştir.
da bir böbürlenme meselesi diye bir şey yok
Bu madde hakkında Şefik Beyin tadil te'ktur. Bu 'bakımdan bir kimsenin bu hakkını
lifi v a r ; şöyledir : Bu maddenin fıkraları so- ı kullanmış olması aftan istifadesini
önlemez.
nundaki afların tecille değiştirilmesini teklif
şekildedir metin. Solmazer Beyin teklifinin
ediyor. Bu teklifi ka'bul edenler... Etmiyenreddine taraftarım.
ler... Reddedilmiştir.
KÜÇÜK SAMİ — Sözcü ve mütehassıs ar
Şimdi Alhmet Beyin teklifi var.
kadaşlarımız ifade buyurdular. Bu yeni bir
müessesedir, 'bit müesseseyi biz de işletelim
ER AHMET — Bu maddeden «meslek ve
dediler.
Şahıslar, hiç olmazsa af teklif edilir
sanat» kelimelerinin çıkarılmasını teklif edi
ken mahkeme önünde beraet etmek cesaretini
yorum.
kendisinde görüyorsa bu hüküm bile takviye
BAŞKAN — Ahmet Beyin teklifini oyları
edelim dediler.
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen1 er... Reddedil mistir.
BAŞKAN — İrfan Solnıazer'in teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Redde
SODMAZER İRFAN — Maddenin ikinci
dilmiştir.
bendi hakkında benim de teklifim var.
Şimdi Sosyal Komisyonun değiştirdiği şe
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, 'bu tarihin 28
kilde birinci maddeyi okuyarak oyunuza ko
Mayıs değil, 29 Mayıs olması zarureti vardır.
yacağım.
28 Mayıs 1960 tarihine kadar deyince, 28 Ma
(Birinci madde tekrar okundu.)
yısı içine alıyor. Hâdiseler 28 inde de devam
SOTİMAZER İRFAN — Oylamadan evvel
ediyor. Bu itibarla 29 Mayıs olması zarureti
bir sual sormamıza müsaade eder misiniz?
vardır.
BAŞKAN — Hayıf söz vermiyorum. Da
ER'SÜ VEHBİ — Sucun işlendiği tarih ay
ha evvel »orsaydınız.
nı zamanda 28 Mayısı da içine alıyor. 28 Ma
SODMAZER İRFAN — Talebeleri copla
yısın sıfır saatına kadardır.
dövenler de affedilecek.mi"?
BAŞKAN — Bir teklif yapacağım. Bâzı
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sosyal Ko
sözleri vermemek hakkını %ana tanıyor musu
misyonun maddesini oylarınıza arz ediyorum.
nuz,' tanımıyor musunuz. Tanıyanlar lütfen
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
işaret etsinler.. Tanımıyan'lar.. Teklifim redde
2 nci maddeye geçiyoruz.
dilmiştir.
OrÜRSOYTRAK
SUPHİ — Bu maddeye
KARAMAN SUPHİ — Bu tarihin başka
geçmeden evvel arz edeyim ki, İrfan Bey müs
•bir tarihle değiştirilmesine şiddetle muhalifim.
terih olsunlar, bunlar affedilmiyecektir.
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben teklifimi
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okuyoruz.
geri alıyorum.
MADDE 2. — 27 ve 28 Mayıs 1960 günle
BAŞKAN — İrfan Bey sizin teklifiniz ne
rinde
İnkılâp hareketlerine fiilen katılan as
dir f
kerî şahısların bu tarihlerde işledikleri taksirli
SOLMAZER İRFAN — Efendim, takibat
suçlarından dolayı haklarında takibat yapıldevam ederken affı kaibul etmiyenler, hüküm
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