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1. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karıma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/328, C. Senatosu 1/162) ' 
(M. Meclisi S. Sayısı : 74; C. Senatosu 
S. Sayısı : 27) 556,688:691 

2, — Bâzı suç ve cezaların 'affı hakkın
da 'kanun tasarısı ile Eskişehir Millet
vekili Aziz Zeytinoğlu 'nun, seçim suç
ları ve umumi ıaf 'kanunu teklifleri ve 
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü 
maddesinin «m» bendimin kaldırılmasına 

Sayfa 
dair, Balıkesir milletvekilleri Cihat Bil-
gehan ve Kaya Bulut'un, seçim suçları
nın affı hakkında, Cumhuriyet Sena
tosu Muraş Üyesi Nedim Evliya ve 8 
arkadaşının, hasın suçları hakkındaki 
takibatın durdurulması ve verilmiş ceza
ların çektirilmemesi hakkında, Bursa Millet
vekili Sadrettin Çanga'nın, 28 . 6 . 1960 
tarihli ve 5 sayılı Silâh taşıyan veya 'bu
lunduranların affına dair geçici Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında 
ve içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
134 sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı 
Af Kanununun 3 ncü maddesinin (î) 
bendinin tadili hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (1/407, 
2/3, '2/4, 2/28, 2/37, 2/275, 2/299, 2/404) 
(S. Sayısı : 108) 556:598,598:613,613: 

645,646:687,>692:695,696:699 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Bütçe 'görüşmelerinin 'Zamanında bitirilebil

mesi içim toplantılara sabah saat 10 da baş
lanılması ve o günkü program sonuna kadar 
aralıksız sürdürülmesi Ihususundaki önerge ka-
bul olundu. , 

Hudut r e Sahiller Genel 'Müdürlüğü 1963 
yılı bütçe 'kanun tasarısı kabul olundu. 

Gümrük ve Tekel (Baıkanlığı 196*3 yılı bütçe
sinin tümü üzerindeki (görüşmelere geçildi. 

Başkan (Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturum 
Oümrük ve Tekel Bakanlığı 1963 bütçesi ile, 
ITekel 'Genel Müdürlüğü 19'03 yılı bütçe ka

nunu tasarısı ve 
'Devlet Memurları aylıklarımın1 tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) (sayılı »cetvel ile tadil ve e!kl erinin Tarım Ba
kanlığı (kısmında değişiklik yapılması hakkında. 
kanun tasarısı kabul edildi. 

Tasanlar 
1. —- Anayasıa Mahkemesinin kuruluşu ve 

yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 ta
rihli ve 44 »ayılı Kanuna bâzı (hükümler eklen
mesine ve 'kamuna bağlı (1) ısayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kamın tasarısı (1/410) 
(Adajet ve Plân (komisyonlarına) 

2. — Beden Terbiyesi Kanununda yapılacak 
değişikliğe ait Ikamun tasarısı (1/41!) (Maliye 
ve Plân /komisyonlarına) 

'3. — 'Millî Eğitim Bakanlığıma Ankara 'da 
yaptırılacafk merkez binası için gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişilmesi hakkımda kanun 
tasarısı (1/412) (Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarına) 

4. —> Am'kara Üniversitesi 'lö'öl bütçe yılı 
Kesinlhesap feanumu tasarısı (1/413) ((Sayıştay 
Komisyonuna) 

Tarım Bakanliğı 1963 yılı bütçesine geçile
rek üzerinde bir süre (görüşüldü. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Üçüncü Oturum 
Tarım. Bakanlığı ve 
'Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 196'3 

yılı bütçeleriyle, 
Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe ka

nunu tasarısı kabul olundu. 
Devlet Üretme Çiftlikleri .1903 yılı bü'tçe ka

nunu tasarısının (görüşülmesinden sonraki açık 
oylamasında yeter sayı olmadığı anlaşıldığımdan, 
bu oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

20 . '2 . 19'68 Çarşamba ıgünü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan . Kâtip 
Başjkanvekili Konya 
Nurettin Ok Vefa Tanır 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel (Mü
dürlüğü 19*61 bütçe yılı Kesirihesap kanunu ta
sarısı (1/414) (iSayı§.tay Komisyonuna) 

6. — Hudut ve S'aıhiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1961 bütçe yılı Keainhesap 'kanunu tasa
rısı (1/415) (Sayıştay Komisyonuna) 

7# — 1961 bütçe yılı Kesimhesap kamunu ta
sarısı (1/416) ((Sayıştay Komisyonuna) 

Teklif 
8. — Afyon Milletvekili Asım Yılmaz ve 4 

arkadaşının, '3005 sayılı Meşhut suçların mu
hakeme usulü Kanununun 1 .nci maddesine bin 
bent ilâvesine dair kanun teklifi (2/458) (Ada
let Komisyonuna) 

Rapor 
'9. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka

nun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Seçim suçları ve umumi af kanu-

2. — -GELEN KÂĞITLAR 
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nu teklifleri ve Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü 
maddesinin «m» bendinin kaldırılmasi'na dair, 
Balıkesir milletvekilleri Cihat Bilgehan ve Ka
ya Bulut'un, seçim suçlarının affı halkkmda, 
Cumhuriyet iSenatosn Maraş Üyesi Nedim Evli
ya ve 8 arkadaşının, basm suçları hakkındaki 
takibatın durdurulması ve verilmiş cezaların 
çektirilmemesi ha'bkunda, Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga'nm, '28 . 6 , 1960 tarihli ve 5 
sayılı Silâh taşıyan veya bulunduranların affı
na dair ıgeçici Kanunun yürürlükten (kaldırıl
ması hakkında ve içel Milletvekili (Mazttıar Arı-
kan'ın, 134 sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 

başlıyoruz; 
ASIM EREN (Niğde) — Gündem dışı söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemimizde çok mühim iş
ler var, rica etsem Asım Bey?. 

ASIM EREN (Niğde) — Çok mühimdir, Re
is Bey.. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız? 
ASIM EREN (Niğde) — iki gün evvel, Mec

liste cereyan eden bir tartışmanın basında sui
zan .tevlideden neşriyatına cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Asım Bey çok kısa olarak rica 
edeceğim. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, bundan üç gün evvel, Mecliste Ada-
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Af Kanununun 3 ncü maddesinin ((I) bendinin 
tadili hakkında kanun teJklifleri ve Adalet Ko^ 
m'isyonu raporu (1/407, 2/3, 2/4, 2/28, 2/37, 
2/275, 2/299, 2/404) .(Gündem*) (8. Sayısı : 
108) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen i§ler 
10. — Cumhuriyet Senatosu Manis'a Üyesi 

Ferit Alpiskender ve dört arkadaşının, Cumhu
riyet 'Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (M. 'Meclisi 2/337, C, 
Senatosu 2/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 19, C. 
Senatosu iS. Sayısı : 88) (Anayasa Komisyo
nuna) 

-•" 

let Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bir arkada
şımızın «ölülerin muhakemesinden» bahsetmesi 
ve arkasından da Yüksek Adalet Divanının ka-
rarlarına karşı şüphe uyandıracak konuşmaları 
üzerine, Şevki Aysan arkadaşımla bendeniz bu 
sözlerin Anayasaya aykırı olduğunu söyledik 
ve ayrıca bendeniz «babasının intikamını almak 
istiyor» sözünü de ilâve ettim. Sayın Turhan 
Bilgin arkadaşımız ise «Seni Kore'ye gönder-
mediler, onun hıncını mı almak, istiyorsun» de
diler. Ben de kendilerine dönerek, «Evet, beni 
Kore'ye göndermiyen sizin evvelce içinde bulun
duğunuz partidir. Tahsin Yazıcı'yı göndererek 
Kore'de beş bin kişiyi Öldürttünüz» dedim. (Sağ
dan ve soldan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eren, sözünüzü kestim, 
beyhude konuşuyorsunuz. Lütfen aşağı- ininiz. 
(Sağdan ve soldan devamlı gürültüler) (Baş
kan mikrofonu kesti) indirmeye mecbur kala-

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

• • » " -

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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cağım. Meclisi tahrik ediyorsunuz, lütfen Bey
efendi. 

ASIM EREN (Devamla) — Hakikatler ta
rihlerde belli olacaktır. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eren, havayı elektrik
lendiriyorsunuz. Çok mühim şeyler görüşeceğiz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Zaptı 
sabık hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN —- Onu konuşturmadım ki, sizi ko-
ııuştursam, Beyefendi!.. (Gürültüler, olmaz, ol
maz, sesle ti) 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Senatosu 
1/162) (M. Meclisi S. Sayısı: 74, C. Senatosu 
8. Sayısı: 27) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 Bütçe kanunu tasarısı 54 
ncü Birleşimde müzakere olunmuş ve tümü açık 
oyunuza sunulmuş fakat aranılan nisap temin 
edilememiştir. 

Şimdi tekrar açık oyunuza sunuyorum. Yu
varlaklar dolaştırılacaktır. 

Bir dakikanızı rica edeceğim. Çok muhterem 
arkadaşımız Asım Eren'e kürsüye çıkarken de 
söyledim. Çok mühim kanunlar görüşeceğiz; 
Meclisin havasını bozacak her hangi bir beyanda 
bulunmayınız, dedim. Ama dinletemedim. 

MEHMET ÇÖKER (Kayseri) — Onlar bo
zuyor, Reis Bey (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ama bugün değil Mehmet Bey. 
Tatlılıkla başlıyalım şu işe.. IBu başka bir günde 
konuşulabilirdi. (Gürültüler) Efendim, Meclisin 
havasını bozacak her hangi bir harekette bulu
nulmamasını tekrar rica ediyorum. (Gürültüler) 

ASIM EREN (Niğde) — Reis Bey tarih tah
rif edilmez. (Soldan gürültüler) 

2. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, seçim suçları ve umumi af kanunu 
teklifleri ve Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin «m» bendinin kaldırılmasına .dair, Balıke
sir milletvekilleri Cihat Bilgehan ve Kaya Bu
lut'un, seçim suçlarının affı hakkında, Cumhuri
yet Senatosu Maras Üyesi Nedim Evliya ve 8 ar
kadaşının, basın suçları hakkındaki takibatın 
durdurulması ve verilmiş cezaların cektirilmc-

mesi hakkında, Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanganm, 28 . 6' . 1960 tarihli ve 5 sayılı Si
lâh taşıyan veya bulunduranların affına dair 
geçici Kanunun yürürlükten kaldırılması hak
kında ve İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 134 
sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı Af Kanunu
nun 3 ncü maddesinin (1) bendinin tadili hak
kında kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/407, 2/3, 2/4, 2/28 2/37, 2/275, 2/299, 
2/404) (Gündeme) (S. Sayısı: 108) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun ta
sarısının bir an evvel kanunlaşması için gündeme 
alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Cihat Bilgehan 

C. K. M. P. Grup 
Başkanvekili 

Cevad Odvakmaz 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Vahap Dizdaroğlu 

M. P. Grup 
Başkanvekili 

Ömer Zckâi Dorman 

• Y. T. P. Grup Başkanvekili 
Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN —. Efendim, gelen kâğıtlar ara
sında adı geçen raporun gündeme alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun tab ve tevziinden itibaren henüz 48 
saat geçmemiştir, raporun görüşülebilmesi oyla
rınıza bağlıdır. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

(1) 108 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 556 — 
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Teklifte öncelikle görüşülmesi istenmektedir. 

Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
larımız isimlerini yazdırmışlardır. Evvelâ parti 
grupları adına konuşmak istiyenlere söz verece
ğim. 

. M. P. Grupu adma Sayın İsmail Hakkı Ak
doğan, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arka
daşlarım, bugün, üzerinde hassasiyetle durulan 
ve herkesi ilgilendiren bir af kanunu tasarısının 
müzakeresi için söz almış bulunuyorum. Evvelâ, 
bu kanun tasarısının ana hatları ve hükümleri 
hakkında konuşmadan evvel, tasarının yüksek 
huzurunuza kadar gelmiş olmasının şekli üzerin
de durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını; hepinizin malûmu 
olduğu üzere, Yüksek Meclisiniz toplandıktan 
sonra bir kısmi af tasarısı kabul edilmiştir. 
Millî Birlik Komitesi zamanınıdla da bir af kanu
nu tasarısı kabul edilmiştir. Bundan sonra bu 
kanun tasarısını buraya sevk eden sebepler me-
yanında muhtelif arkadaşların Yüksek Meclise 
sunmuş oldukları af teklifleridir. Bunlardan bir 
kısmı; son yapılan seçimlerde yeni bir sistem 
uygulanmış olması dolayısiyle, halkın buna inti
bak etmediği cihetle son seçim suçlarının affına 
dair bir kanun teklifi yapılmış; bir kısım arka
daşlar illi 3 sayılı Af Kanununun bâzı fıkraları
nın tadili hakkında bir kanun teklifinde bulun
muşlar; yine bir kısım arkadaşlar 5 sayılı Ka
nun ve basın suçları hakkında birtakım kanun 
teklifleri getirtmişlerdir. 

Bumdlan evvel müzakere olunan af kanunun
da, grupumuz adına yapılan (konuşmalarda, bu 
af tasarısının nok«an bulunduğu tarafımızdan 
iteri sürülmüş olduğu halde, Hükümet ve aynı 
görüş sahipleri o tasarının aynı şekilde genişle
tilmeden çıkmasını oylaJriyle kabul etmiş durmn-
dadurlar. O zaman Grupumuz; mevcut tasarı
nın noksan olduğunu, huzuru tam olarak i emin 
edemiyeeeğini, bu sebeple daha geniş ve daha 
fazla bir kütleyi içerisine alacak şekilde bir af 
tasarlısının çıkarılmasının lâzımgeldiği yolunda 
fikirlerini beyan etmiş, bu fikir ve beyanları 
kabul 'ödlilmediği takdirde, memlekette huzursuz
luğum devam edeceğini, Hükümetin de peyder
pey kanun teklifleri getirmek mecburiyetinde 

20 . 2 . 1963 O : İ 
kalacağımı ileri sürmüştü. İşte, biraz evvel an*z 
etmiş olduğum ve muhtelif arkadaşlar tarafından 
verilen kanun tekliflerinden sonra, Hükümetin 
de bir ,af kanunu tasarısını Yüksek Meclise sevk 
etmiş olması, evvelce grupumuz adına belirtilen 
görüşlerin doğruluğunu bir kere d'aha ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; maddeler hakkın
daki görüşlerimizi maddelerin müzakeresi sıra
sında arz edeceğiz. 

Ancak burada, bu kanunun Yüksek Meclise 
getirilmesine sebebolan anla meseleye de temas 
etmek istiyoruz. Bunlardan başlıeaları 113 sa
yılı Kanundur. Halk dilinde Adana mahkûm
ları, Adana'da yatanlar diye 'adlandırılan me
selelerdir. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 
Millî Birlik Komitesi zamanında çıkarılan Af 
Kanununda, Adana mahkûmları son siyasi hâ
diselerle ilgili görülerek, bunlar, af kanununun 
şümulü dışında bırakılmıştır. Bunların, affıa 
dışında bırakılmalarına sebep, son siyasi hare
ketlerle ilgili olarak kabul edilmesidir. Bilâ-
hara, Yassıada mahkûmlarının kısmen affı Yük
sek Meelisinizce kabul edilmiş olduğuna göre, 
.siyasi ve gayrisiyasi suçluların bir kısmının beş 
yıla mahkûm olanların affı, (af kanunlarının şü» 
mulü içerisinde bulunduğundan, geri kalanla
rın da artık bu af müessesesinden istifade etme
si lâzımgeldiği fikri efkârı' umumiyede ve Yük
sek Heyetinizde yerleşmiş, bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, bu kadar haksızlıkların meydanda. 
bulunmasına rağmen bu kânunun fazlaca gecik
tirilmiş ve 113 sayılı kanunu tadil eder mahi
yette olan kısmının daha önce Meclise getiril
memiş olmasını da grupumuz olarak üzüntü ile 
ka rşıkımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Yüksek Mec
lisiniz ve ıgerekse bizlerden evvel bu sıraları 
işgal eden sayın milletvekilleri ve diğer Mec
lis ve (hükümetler, zaman zaman ve sık sık Af 
Kanununu kabul etmek mecburiyetinde kalmış
lardır. Ancak, vakalar göstermektedir ki, Af 
kanunları çıktığı 'halde, muayyen bir süreden 
sonra, ceza evlerini, bilhassa af ile hapisaneden 
çıkan kimselerin tekrar doldurmuş olmaları 
dolayısiyle, aftan beklenen gayeler tahakkuk 
etmemektedir. Bunun için, Yüksek Meclisiniz 
ve Hükümet, bir taraftan af müessesesini ha-, 
rekete getirip af yaparken, diğer taraftan da 

"vatandaşların suç işlememesini temin edecek 

— 557 — 



M. Meclisi B : 55 
müesseseleri ,getirm'esi ve vatandaşlarımızı bir 
daiha bu gibi hallerle karşı karşıya getirecek 
halleri de ortadan kaldırması lâzımdır. Bunun 
için birinci mesele, vatandaşı, ceza evine düş
meden evvel mânevi bakımdan cihazlandır-
mak lâzımgelmektedir. Vatandaş; şallısın ve 
şahısların hürriyetlerine saygı gösterileceğini 
ve insanların hak ve hukukuna riayet etmek 
mecburiyetinde bulunduğunu, cemiyetimizin 
muhtelif müesseselerinin kendisine verdiği bil
gi ve terbiyelerle anlamalı ve bu tesirler altın
da bir daha ceza işlemiyecek duruma getiril
melidir. Aksi halde, biz, bugün meşgul oldu
ğumuz gibi, yine sık sık af kanunu tasarıları
nın müzakereleriyle karşı karşıya kalacağız. 

ikinci husus da; vatandaş ceza evine düş
tükten sonra, oradan çıkmadan evvel kendisi
nin, orada mütenebMh olacak bir şekilde yetiş
tirilmesi, eğitilmesi»ve oradan çıktıktan sonra 
hayatını kazanabilecek bir meslek sahibi ol
ması yolundaki gayretlerin kâfi olmadığı ka
naatindeyiz. !Bu hususlara daha çok önem ve
rilmesi lâzımgelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü bir husus 
olarak, bugün mevzuatımızda yer alan ve va
tandaşları suç işlemekle, suıç işleyecek fiillerle 
karşı karşıya bırakan mevzuatın tadili veya 
kaldırılması lâzımgelmektedir. Meselâ, bunlar 
için bir misal vermek icabederse, Kira Kanu
nunu ve son zamanlarda, yürürlükte bulunan 
bir kanun dahi bulunmamakla beraber, tatbik 
edilen kat mülkiyeti mevzuunu gösterebiliriz. 
Bunlar, birçok ihtilâfları ortaya çıkarmakta 
ve 'gayrimenkul sahipleri, zaman zaman, ken
di mallarının bugünkü Öbak ölçüleri içinde in
tifamı alabilmek için, kanun dışı hareketlere 
tevessül etmekte ve dolayısiyle suç işliyerek 
hâkimin karşısına gelmekte ve ekseriya mah
kûm olup ceza evini boylamaktadır. Vatanda
şın mülkiyet hakkı da bulunduğuna göre, va
tandaşın suç işlemesine müsait kanun hüküm
lerini ve buna benzer fiilleri ortadan kaldır
mak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden evvel, bir hususu yüksek ıttılaınıza 
arz etmek isterim. Bu kanun tasarısının başta-
rafında bir arkadaş tarafından da teklif edil-

.diği üzere, 5 sayılı Kanunun meriyetten kaldı
rılması talebedilmiş ve ancak mevcut tasarıda 
böyle bir hükme rastlanmamıştır. Vatandaş-
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lan suç işleme ihareketlerine tevessül ettiren, 
kanunların kaldırılmasını isterken, bu 5 sayılı 
Kanunun da kaldırılmasını istemek bizim için 
vicdani bir borç olmuştur. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 5 sayılı 
Kanun, 6136 sayılı Kanuna muhalif hareket 
edenlerle, ihtilâlden sonra ellerinde mevcut si
lâhlarını teslim etmiyenler hakkında tatbik edil
mekte ve 6136 ısayılı Kanunda .gösterilen hük
mün üç misli bir ceza ile cezalandırılmaktadır. 
Halen memleketimizde Mili Birlik idaresi sona 
ermiş, silâhlar sahiplerine iade edilmiş ve bu
günkü Anayasamızın teminatı altında bulunan 
cemiyetimiz normal bir hale avdet etmiş bulun
duğundan, artık 5 sayılı" Kanununun meriyette 
kalmasına lüzum ve ihtiyaç kalmamıştır. Bun
dan bir kaç gün evvel, seçim bölgeme yapmış ol
duğum bir seyahatte bâzı hâkim arkadaşlarla 
konuştum. Benden, kendi vicdanlarının huzura 
kavuşması için ve vatandaşlar karşısında eşit 
muamele yapabilmek imkânına kavuşmaları için, 
bu beş sayılı Kanun hakkında ricada bulundu
lar ve fikirlerini şu şekilde ifade ettiler: «Kar
şımıza bir maznun ıgeliyor, elinde yakalanan si
lâhı nereden aldığını -soruyoruz. Vatandaş; eğer 
biraz saf, temiz veyahut kimseden bir akıl alma
mış ise, bu silahın kendisine dededen kaldığını, 
evinde durduğunu söyliyor ve bu suretle ken
disine normal cezanın üç misli fazla ceza veri
yoruz. Şayet, bu vatandaş bir avukattan sor
muş veyahut az çok bu kaidelere vakıf olan bir 
kimse ise, ben ihtilâlden sonra bu silâhı temin 
ettim, satın aldım derse; doğruyu söyliyen, saf 
olan vatandaştan daha az ceza almakta, cezası 
üçte bir nisbetinde düşmektedir. Biz, karşımı
za gelen suçlu için, Allah vere de şu adam bu 
silâhı ihtilâlden evvel temin ettiğini söylemese 
diye, içimizden dua ediyoruz ve verdiğimiz ceza
dan dolayı da muazzep oluyoruz.» dediler ve 
«Bu kanunun da kaldırılması lâzımdır» diye be
yanda bulundular. 

Ö-erek şahsî fikrim, grupumun fikri, gerekse 
adliyecilerin, tatbikatla uğraşan arkadaşların fi
kirleri olarak arz ediyor ve bunun kaldırılması 
için vereceğimiz takriri kabul buyurmanızı is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz etti
ğim gibi, maddeler üzerinde ayrıca ıgörüşlerimi-
2i arz etmek üzere Af Kanunu tasarısının Yük* 
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sek Heyetinizde müzakeresinde, milletimize ve 
memleketimize daha hayırlı bir şekilde tatbik 
edilecek hükümlerin vaz'edilmesi ve neticede ka
nunlaşacak hükmün millet ve vatanımız için ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu aduıa sa
yın Ali Naili Erdem. 

A. P. GRUPU ADINA ALÎ NAÎLÎ ERDEM 
(îzmir) — Muhterem milletvekilleri, 

Hükümet tarafından hazırlanarak, Yüce He
yetinize sevlk 'edilmiş bulunan; (Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki kanun) tasarısı üzerin
de Adalet Partisi Meclis grupunun görüş ve 
düşüncelerini arz etmek maksadiyle huzurunu
za çıkmış bulunuyoruz. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veçhi
le, birinci ve ikinci înönü Kabinelerinin; Bü
yük Meclise ve umumi efkâra, sunmuş olduğu 
Hükümet Programlarında; geniş mânâsiyle hu
zurun getirileceği ve bunu sağlamak üzere bü
tün tedbirlerin alınıacağı taahhüt edilmiş ve 
Büyük Meclisde her iki kabineye itimat beyan 
edilmesinde bu taahhütler mesnet olmuştu. 

îşte, şimdi yüksek huzurunuzda görüşül
mekte olan kanun tasarısının getirdiği hüküm
ler, Birinci înönü Kabinesinin programında bu 
konu ile ilgili Hükümet taahhütlerinin geçmiş 
bir tatbikatıdır.. 

Filhakika, adı geçen programda asayiş kuv
vetlerinin ve idare cihazımızın kamu içinde 
başarılı bir surette çalışacak hale getirilmesi
nin iç politika bakımından acil bir ihtiyaç ola
rak ele alınması lâzımgelen, ilk işler meyanm-
da mütalâa edildiği sarahaten ifade olunmuş
tu. Şu. hale göre, memlekette tarafsız bir ida
re kurmak, partizan bir gidişe mahal ve imkân 
bırakmamak, her kademedeki memuru, zabı
ta kuvvetlerini geçmiş hâdiselerden alman, acı 
tecrübeler neticesi pasif ve ürkek bir davra
nıştan, haksız mağduriyetlerden kurtarmak 
için; her şeyden evvel, bugün elimizdeki ka
nunun getirmek istediği huzur havasına kavuş
turmak icabederdi. 

Adalet Partisinin iktidara ortak olduğu dev
rede, bu kanunun sağlanması için yaptığı gay
retler, siyasi ortamın müsait bulunmadığı id
diaları ile daima akamete uğramıştır. Bu siya
si ortamın; kimin tarafından ve hangi usuller-
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le yoklandığı hiçbir zaman açıklanmamış ve" 
bu suretle de ne zaman düzeleceği veya düzel
diğine dair karar verileceğinin tayini, imkân
sız bir hale gelmiştir. 

Biz gecikmiş bile olsa, bu kanunla getiril* 
mek istenilen tedbirlerin aşağıda arz edeceği* 
miz noksanlarının telâfisi halinde, memleketin 
huzurunu korumak yolunda çok daha müspet 
bir rol oynıyacağına inanıyoruz. 

Bu kanundan istifadeleri sağlanan murta-
bit siyasi suçluların, Hükümet teklifinden fark
lı olarak ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere, fer'î ve mütemmim ceza
larının da affedilmesi hakkaniyete uygun ol-
muştuı\ 

Keza, tasarının 3 ncü maddesiyle müspet ve 
müşahhas manâda tesis edilmek istenen istis-
naiyetiri Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 
tek bir tarih tesbiti suretiyle, kanunların umu
milik ve mücerret oluşu prensibine uygun ha-
lo getirilmiş olmasını da memnuniyetle karşı
lamaktayız. 

Tasarının 4 ncü maddesinin T. C. K. nun 
240 ncı maddesinde mümas müşterek vasıflı 
(G) ve (J) bentleriyle (î) bendindeki istisna
ların bir eşine Cumhuriyet tarihimizde çıkar
tılan af kanunlarında raslamak mümkün ol
mamıştı?. 

Kanunlar ve bahusus ceza kanunları ile suç 
sayılan fiillerin bu karekterini ref'eden .af ka
nunları mânevi otoritesini genel oluşundan alır
lar. Hiç şüphesiz, kanunların genel olmaları 
için mücerret olmaları lâzımdır. Genel affın 
karekteri de budur. 

Bu tarzı hareket, 45 sayılı Kanun ile, bu ka
nunun 113 sayılı Af Kanununa intikal eden tat-
bikatmdaki hatalarda ısrar mânasındadır. Sevk 
şekli ile kanunlaşması halinde, tam bir mânevi oto
riteye sahibolma vasfından uzaklaşacağı aşikâr
dır. 

Maksudolan, belli sıfattaki şahıslar kıstası
na istinaden, isimlerini kanun metinleri arkasına 
gizlemek suretiyle bâzı şahısları tecrim etmek his 
ve arzusu ise, bu davranışın; huzurun tesisi, mü
esseselerin mütereddit durumdan kurtarılması ar-
zusundaki samimiyet, af, şefkat ve merhamet gibi 
ulvi mafhumlarla bağdaştırmak mümkün değil
dir. 

Yok; eğer, hepimizin .ittifaken üzerine titre
diğimiz Devlete ika edeceği iddia edilen zarar-
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larm, tazmin ve tahsili ise, Devletin ve şahısların 
bu haklarını tahtı temine alacak sarih kanun 
yolları vardır. 

Af, kamu dâvasını ve cezayı düşüren bir se
beptir. Af ile fiil kalkmamış olduğundan fiilin 
hukuki neticeleri bakidir. Affın şümulüne giren 
bu fiillerden bir zararın meydana gelmiş olması 
halinde affın mevcudiyeti zararın hukuk mahke
melerinde tazminine mâni teşkil etmemektedir. 

Bizzat bu tasarının 11 nci maddesinde bu 
müesseseye istinaden pratik bâzı usullerin vâz'-
edilmiş olması da bu görüşümüzü teyidetmekte-
dir. 

Bu itibarla, Anayasa ve ceza prensiplerine ay
kırı bu istisnaların vâz'mda, gösterilen gayretle
rin altında hiç de hoş olmıyan bir maksadın yat
makta olduğu hususundaki endişelerimizi de 
Büyük Meclisin ıttılaına sunmakta fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

Hukuk dışı ve endişe tevlideden sebeplerle 
bu istisnaların vaz'edilmiş olmasını doğru bul
mamaktayız. 

Affın âdi suçlara teşmili cihetine gidilmesin
de izhar edilen şefkat ve atıfet duygularına say
gımız vardır. 

Ancak, Hükümetten, aftan istifade edecek şa
hısların tekrar hapishanelere dönmemesini temin 
edecek iktisadi ve içtimai ciddî tedbirler alması
nı da temenni etmekteyiz. 

Tasarıda geniş mânasiyle huzurun kilit nok
tasını teşkil eden siyasi suçların ele alınmamış 
olmasını teessürle karşılamaktayız. 

Bu vesile ile siyasi suçluların affı ve huzur 
hakkındaki görüş, istek ve temennilerimizi bir 
defa daha açıkça belirtmek isteriz. 

15 Ekim 1961 seçimleri sonunda bütün parti 
liderleri ile yapılan protokolda siyasi affın ta
hakkuku, şimdilik kaydı ile geri bırakılmış ve 
ahiren siyasi affın partilerüstü bir mesele olarak 
telâkki edildiği ilân edilmiş ve Birinci Karma 
Hükümetin Yüce Meclise sunulan programında 
da (Memleketin bünyesinde ve devletin bütün 
teşkilâtında devamlı huzurun temin edilmesiyle 
birlikte vatandaş münasebetlerinde, geçmiş si
yasi mücadelelerin yaralarını tamamiyle tedavi 
etmek) taahhüdü yer almıştı. 

Bu itibarla, af mevzuundaki teşebbüslerinde 
.Hükümetin ilk bağlı bulunduğu kayıt kendi be
yan ve taahhütleri olmalıdır. 
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İçtimai bir tedbir ve atıfet gerekçesiyle bu

gün Yüksek Meclise getirilen tasarının şümulü
ne bakılırsa, Hükümet ve Hükümet kanadını teş
kil eden siyasi partilerin bu taahhütlerinden 
uzaklaştıkları görülmektedir. 

Affı zaruri kılan sebep ve âmillerin tekevvü
nü halinde bu müesseseye müracaat edilmesinin 
cemiyetJçin hayırlı bir tedbir olduğu, kesinleşen 
ve kesinleşmeyen kazalar karşısında bunun an
cak bir atıfet sayılacağı ilmî bir bedahattir. 

Fakat, bugün Türk toplumunun ilgili bulun
duğu af probleminin; ayrı bir Özelliği, ve mâna
sı vardır. Birinci Karma Hükümetin yaşıyama-
masının en önemli sebebi; bu taahhütlerin Hükü
met programındaki sınırlar içinde tahakkuk ve 
tatbik edilmesi lüzumunu müdafaa eden Adalet 
Partisinin görüşüne yer verilmesi ve yaraların 
tamamiyle tedavi edilmesi yolu terk edilerek; 
yarım ve sakat tedbirler aranması hususunda, 
koalisyonun, diğer ortak kanadını teşkil eden si
yasi heyetin; inat ve İsrar halinde kalmış olması
dır. 

Anayasanın ihlâli iddiası ile tekevvün etmiş 
siyasi suçların tarihlerine göre farklı muameleye 
tâbi tutulması gibi, adalet hisleriyle telifi imkân
sız, yarını ve sakat tedbirlerin büyük ilıtilâtlar ya
ratacağına, milletçe arzulanan lııiızıır havasının te
şebbüsünün gayrimümkün kılacağına, millî irade
nin istikamet ve temennisine aykırı bir neticeye 
gidilmiş olacağına inanan Adalet Partisinin değiş
mez ve değiştirilemez kanaatleri hilâfına hareket 
edildiği içindir ki, Birinci Koalisyon Hükümeti 
düşmüştür. 

Bm hükümeti istihdaf eden ikinci İnönü Ka
binesi, birinci beyan ve taahhütlerini kısarak, af 
mevzuunu, daha dar bir çerçeveye itmek suretiy
le huzurun kurulmasını temine matuf gayretleri 
tehdit eylemek yoluna yönelmiştir. 

Protokoldaki şimdilik kelimesi, bugün lügat 
mânasını dahi kaybetmiş, meçhul bir zaman teri
mini anlatır bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Memleketin muhtaç bulunduğu salim ve sıh
hatli tedbir, karşı karşıya kaldığı büyük prob
lem, sadece idare cihazını ve asayiş kuvvetlerini 
değil, topyekûn bütün milleti huzura kavuştura
cak hüküm ve şartları vakit geçirmeden yerine ge
tirmektir. 

Seçimlerden bu yana geçen zaman bir buçuk 
yıla yaklaşıyor. Geçirdiğimiz ihtilâl üç yıl geride 
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kaldı. Yeni Anayasamız yürürlüğe girdi, demok
rasiyi koruyacak ve soysuzlaştırmaktan kurtara
cak ana müesseseler işler hale geldi. 

Bu cennet vatanı, bu mübarek milleti hâlâ fev
kalâde haller yaşıyan ve anormal şartlar içinde 
bocalıyan, istikrarsız bir diyar halinde telâkkiye 
ve cihan umumi efkârına bu tarzda takdime; de
vam etmeye ne lüzum, ne de ihtiyaç vardır. (Sol
dan bravo sesleri ve alkışlar) 

Bu görüşe candan bağlı olan ve af müessesesi
nin hudut ve şümulünü tâyin etmenin Parlâmen
tonun vazaifi cümlesinden olduğuna inanan Ada
let Partisi, geçmiş siyasi mücadelelerin yaraları
nı tamamiyle tedavi etmenin artık zamanı gelmiş 
olduğu yolundaki kanaatinde sabit ve musirdir. 

Bir toplumun içte düzenini, dışta itibarını tek 
kelime ile millet olarak var olmasını sağlamanın 
birinci şartı, salahiyetli organların hislerden te-
cerrüt ederek, geçmiş hâdiseleri unutması ve unut
turmasıdır. 

27 Mayısı takibeden günlerde, ihtilâli yapanla
rın bu şartların tahakkuk m için (Muvaffak olan-
hükmeder) düsturunu bir tarafa bırakıp, bütün 
dünyaya yani, yepyeni bir iyi niyet örneği vere
rek ne kadar tarafsız hareket ettiklerinin en beliğ 
misali 15 Ekim seçimleridir. (Alkışlar) 

Siyasi af konusu ne zaman ele alınsa, siyasi 
yatırım yapılıyor sloganı tekrar edilmektedir. 
Şu halde, siyasi suçların affı konusunda İsrar
la durulması vatandaş ekseriyetinin siyasi suçla
rın affını candan arzu ettiklerini belirten bir 
vakıadır. Bunun pek tabiî bir neticesi de affı ta
hakkuk ettirecek partilerle Parlâmento milletin 
sevgi ve itimadına nail olacaktır. Biz Adalet 
Partisi olarak, affın tahakkukunu arzu ederken 
hiçbir istismar duygusuna sahip değiliz, Bilâkis, 
affı derhal gerçekleştirecek partilere ve Hükü
mete, bu işin şerefi Parlâmentoya, aittir demeye 
hazırız. Meclisteki partiler memleket içindeki ih
tiyaçların, halkın arzusunun tazyiki altında te
şekkül eden büyük fikir cereyanlarının birer 
temsilcisidirler. Parlâmentonun hedefi ise hal
kın vicdanında teşekkül eden arzu ve idealleri 
hakikat ve fiiliyat sahasına çıkarmak realiteye 
uyan en yüksek ve en noksansız adalet prensip
lerini sağlamaktır. Yasama sahasında yapılacak 
hareket halkın atıfet ve şefkat hislerine tercü
man olmak, onun arzusunu tahakkuk ettirmek
tir. Bir parlâmento millet çoğunluğunun arzusu
nu tahakkuk ettirmezse, ıztırap verici neticelerin 
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tahakkuku mutlaktır. Halkın büyük kısmını küs
kün ve kırgın bir durumda, azınlıkta kalan kıs
mın arzularına göre memleket idaresine kalkış
mak isabetli bir politika değildir. Türk toplumu 
içindeki rahatsızlıklardan ve kargaşalıklardan 
fayda umanların ötesinde, tam bir siyasi affı 
(küçük bir zümreden başka) istem iyen bir kimse ' 
kalmamıştır. Ebediyen varolması için çalıştığı
mız aziz Türk Milletini, Atatürk'ün özlediği mu
asır medeniyet seviyesine çıkarmanın biricik yo
lu, onun her zaman bir, her an beraber yaşama
sına bağlıdır. 

Hükümetin ve koalisyonu teşkil eden siyasi 
partilerin bidayetten beri izahına çalışmış oldu
ğumuz taahhütlerini ifadan kaçınmaları karşı
sında, taahhütlerimize sadık-kalarak, görüşleri
mize uygun bir tadil teklifini huzurunuza getir
miş bulunmaktayız. 

Burada mâruzâtımıza, son veriyoruz. P»u ka
nunun millet ve memleketimize hayırlı olur te
mennisiyle Yüce Heyetinizi Adalet Partisi adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Üretime Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı bütçesine oy kullaıumıyan 
•arkadaşlar var •mı?. (Var sesleri) Arkadaşları
mız süratle oylarını kullansınlar, kutuyu kaldı
racağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis ıGrupu Adı
na Sayın; Emin Paksüt. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MEC
LİS ORUPU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Çok mutıterem arkadaşlarım bir 
memleketin ve bir .milletin hayatında, bir Hü
kümetin çalışma sı rai a çok önemli bir konu o lam 
bütçenin müzakere edildiği günlerde, huzuru
nuza bir kanun tasarısı geldi. Yapılan teklifi 
müştereken gündeme aldınız, öncelik ve iıvedi-
likle müzakereye başladınız. Bu, gelon tasarı
nın Türk iMilletiıiıin temsilcisi olan Paırlâmento 
üyelerince öneminin kaimi edildiğini ve bu ta
sarının en iyi bir şekilde bir an önce kanımiyet 
kesbetmesi h ususun d a. 'Meclisin mutabakatını 
ifade eder. 

Şimdi, yüksek huzurunuza gelmiş olan ka
nun, adî suçların affını tazammuu eden bir ka
nundur. «Bu Parlâmento afla uğraışıyor, bu 
Parlâmento yalnız affı düşünüyor» tarzıdaki 
tenkidler zaman zaman münferit, ölçüsüz be
yanlar sebebiyle, ha'klı görülse dahi, hakikat-
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te, şimdi huzurunuzda bulanan kanun bu ce
miyetin düzeninin tam olarak kurulması ve hu
zurun bir an önce teessüsü için zaruri bir ka
nun mahiyetini almıştır. Huzurunuzda konuşan 
arkadaşınız, Adalet Komisyonunda kanunun 
üzerindeki çalışmalar sırasında, şahsı adına 
nâçiz mütalâalarını .arz etmek fırsatını bulmuş
tur. Ancak, şimdi mensubiyetimle iftihar duy
duğum Cumhuriyet Halk Partisi adına konuş
tuğum için, daha 'çok kendi şahsi fikirlerim 
dışında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gru-
punun görüşlerine tercüman olmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hep bildiğiniz .gibi 
Hükümet bu tasarıyı bir protokol maddesine 
istinadederek hazırladı, İkinci Karma Hükü
met kurulurken, siyasi af konusunun muayyen 
bir ölçü içinde ele alınacağı tesbit edildi. Bu
nun dışında, 113 sayılı Kanunun ikmâl ve it
mamı da derpiş edildi. Millete saygılı, verdiği 
sözü tutar Hükümet olmanın bir neticesi olarak, 
nasıl siyasi affı O. H. P. muayyen ölçü içinde 
İkinci Karma Hükümetteki ortak partilerle 
müştereken .çikarmışsa, Hükümet, 113 sayılı 
Kanunun eksiklerini ve aksaklıklarını da, ra
him, şefik bir düşünce ile, bu suçları doğuran 
ağır şartları da nazara alarak, taahhüdü mu
cibince yerine getirmek için, yani bâzı suçları 
ve bâzı suçluları af 'etmek için bu tasarıyı hazır
lattı.. ıŞimdi, bu kanunu anlamak için 27 Mayıs 
sonrası durumu hatırlamak icat)eder. 

27 Mayısta, Millî Birlik İktidarı ve onun 
hükümeti, mazide geniş ölçüde işlenmiş olan suç
lar üzerinde bir 'geniş tahkikatı derpiş etmiş
tir. Bir çoklarımızın yakınen bildiğine kaani 
olduğum, 14 sayılı prensip kararı adı verilen bir 
kararla; eski iktidar zamanında işlenmiş olan suç
ların tahkikine teşebbüs etmiştir. Ancak, çok 
uzun bir devrede, çeşitli sebeplerle suç delilleri 
ortadan kalktıktan ve suçlar, maalesef ispat 
hakkını reddeden bir zihniyetle yaygın hale gel
dikten ve suçu tahkik edecek olanların da muay
yen bir ölçüde suçların iştirakçisi durumuna 
sokulduktan sonra, bu kadar şümullü bir tah
kikatı başarmak mümkün değildir. 

Kısa bir süre sonra mazinin tasfiyesini der
piş eden Millî Birlik iktidarı, hep bildiğiniz gi-
'bi, ihtilâlden 5 ay sonra 113 sayılı Af Kanunu
nu çıkardı. Bu sözlerimle, bugünkü Meclisin 
afla uğraşmadığını, ihtilâli yapmış olanların 5 
nci ayda çıkarmış oldukları bizatihi mevcudolan 
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bir af kanununun tatbikatı selbebiyle haksız 
görülen neticelerini izale ıgayreti içinde bulun
duğumuzu arz etmek isteriz. Parlâmento olarak 
yaptığımız iş budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 113 sayılı Kanun 
alelıtlak, hemen söyliyeyim, vazife suiistimalleri 
de dâhil suçları affetmiştir. Beş yıla kadar olan 
cezaları, 5 yıla kadar olan suçları, 5 yıla kadar 
dlan mahkûmiyetleri, 5 yıldan fazla mahkûmi
yetlerin üçte (birini, (hattâ 500 liraya kadar olan 
zimmet suçlarını, ihtilâlin 5 nci ayında çıkarılan 
113 sayılı Kanun affetmiştir. Evvelâ durumu 
bilelim. 

Bu 113 sayılı Kanun, İhtilâlin altıncı ayında 
134 sayılı Kanunla daha da tevsi edilmiştir. Yal
nız, suçların ıtahkiki hususunda çıkarılmış olan 
45 sayılı bir Kanun tatbikatta bâzı pürüzler 
meydana getirmiştir. 45 sayılı Kanunla, yüksek 
dereceli memurlar âmme hayatındaki (kadronun 
içinden tefrik edilmiştir. Yüksek dereceli me
murlar ve eski iktidar mensupları, yani bir sa
yılı geçici Anayasanın 6 nci maddesinde zikredi
len şahıslar ve anların suç (ortakları, ibu aftan 
istisna edilmiştir. 45 sayılı Kanun, yüksek dere
celi memurlar tâbirini kullanmıştır. Hukukçu 
arkadaşlarım yakînen bilirler, Türk Ceza Kanu
nu tatbikatında, geçici ve ücretsiz olsa dahi, 
âmme hizmeti gören kimseler memur gibi ceza
landırılır. 

Türk Ceza Kanununun bu 279 ncu madde
sindeki esasın dışında, mücerret memur tâbirini 
kullandığından, âmme hizmeti gördüğü ve üc-
netli bir statüde 'bulunduğu için, birçok kimse
lerin fiilleri suç mevzuu olmaktan çıkmış, bir 
yerde genel müdür vazifesini, görse dahi ücret
li olduğu için, onun hakkındaki «yolsuzluk id
diası» suç olmaktan çıkmış; mücerret, Memurin 
Kanununa göre, memur statüsünde olanların 
suçları suç sayılmış. Neticesi, filân yerdeki 
umum müdür vazifesini gören zat, o zamanın 
partizan zihniyetine uyarak, filân partiye 40 - 50 
bin lira bağış yaptığı halde; o suçlu olmaktan 
çıkmış; ama, memur statüsünde olan, 3 yüz li
ralık toalo bileti alan bir kimsıe suçlu durumuna 
düşmüş. Kanun neye çıkıyor bilmek lâzımdır. 
Türk umumi efkârında, bugünkü iktidar, hır
sızları ve yolsuzları affediyor, veyahut bugün
kü Parlâmento sadece affı düşünüyor» tarzın
daki iddiaların mesnetsizliğini, atılmış olan ters 
adımların, düşünülmüş ıolan haksız neticelerin 
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ıslahının, bugün, bir zaruret tolduğunu bilmemiz 
lâzımdır. Şimdi, 45 sayılı Kanuna göre, istisna 
edilmiş olan insanların bir kısmı, esM iktidar 
ileri gelenleri ile müşterek ise, bunlar hakkın
daki cezai takibat devam edecek, ama onların 
da iştiraki yoksa, portesi ne olursa olsun, onlar 
aftan faydalanmış olacak. Durum. bu. 

Muhterem arkadaşlarım, 45 sayılı Kanunun, 
aslında derpiş etmek istediği hükümde, büsbü
tün, şartlara ıgöre bir aykırılık yoktu. Onun 
hakkını da kendisine vermek lâz.ım. Çünkü, 
bahis mevzuu olan suç, bilhassa yüksek »dere
celi memur dediğimiz kimselerin vazife suiisti
mallerinin affın dışında bırakılması gibi bir dü
şünceye dayanıyor. Müsaade buyurursanız, bu 
viazife suiistimalleri konusunda da, zaman za
man efkârı umumiyede hâsıl olan ters intibaı 
mümkün mertebe silmeye gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, vazife suiistimalleri 
hakkında çok söz söylenir. Türk: Ceza Kanu
nunda bu maddenin, yani, vazife suiistimalleri
nin tecziyesini derpiş «den 240 ncı maddenin, 
hukukçuların benimsediği bir tâbirle «kırk am
barına getirildiği», Ceza Hukuku prensipleri
ne pek uygun düşmediği ileri sürülür. Bunlarda 
bir dereceye kadar hakikat payı vardır. Ama 
âmme hayatında vazife suiistimalini terviceden 
bir zihniyete de elbette ki mukabele etmek lâ
zımdır. Vazife suiistimalleri neden doğar? Va
zife suiistimalleri yüzünden Ibir zarar olsa, bu 
zararın portesi, vazifesini suiistimal eden ada
mın hırsızlığının portesimi dir? Vazife suiisti
malleri, muhtelif sebeplerden doğar. Bâzan, va
zife suiistimalleri bilgisizlikten olur. Bilhassa, 
mevzuat karışıklığı halinde sade memur, hattâ 
mevkii yüksek memur, mevzuat içinde kendisi
nin yapması icabeden işi, kanuni durumu tâyin 
edemez; (kanuna aykırı muameleler yapar. 

Bir re'sen teftiş veya ihbar üzerine yapılan 
tahkikte bir olay vazife suiistimali karakterini 
arz edebilir. Sebep, mücerret bilgisizliktir. Bu
nun dışında, vazife suiistimali, küçük beşerî za-
ıflardan doğar. Meselâ arkadaşlık hatırı için, 
bir işi bir memur yapmakta mahzur görmez. Bu 
arkadaşlık, mektep arkadaşlığı olabilir, parti 
arkadaşlığı olabilir, askerlik arkadaşlığı olabi
lir. Bâzı ahvalde memur, hususiyle Türkiye'de 
27 Mayıs öncesinde olduğu gibi, görülen lüzum 
üzerine, emekliye sevk edilen, emekliye sevk 
edildikten sonra hakkını aramaya imkân bula-
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mıyan bir âmme kadrosu içindedir. Görülen lü
zum üzerine emekliye sevk edilmemek için ka
nuna aykırı iş yapar. Hâkim görülen lüzum 
üzerine emekliye sevk. edilmemek için kanuna 
aykırı hüküm verebilir. Sadece beşerî zaıf, vi
ran olası hane davasıdır. Cemiyette; suçların 
yaygın olduğuna dair öyle bir kanaat belirir ki, 
«balığın baştan koktuğuna» dair öyle bir inanç 
•yerleşir ki, «Canım, ben bunu yapmazsam, be
nim yerime gelecek olan zaten bunu yapacak
tır» düşüncesiyle vazife suistimalini yapar. Bâ
zı ahvalde vazife suiistimali basil, küçük hedi
yeler dolayısiyle yapılır. Meselâ, bir şişe Avru
pa losyonu, bir kürk manto, bir haksız kredi aç- *• 
ma muamelesi, bir âmme hizmetlisini vazifesini 
suiistimale sevk edebilir. Hülâsa bir memur, 
emekliye sevk edilmek korkusiyle, lâyık olma
dığı mevkii kapmak veya mevkiini muhafaza 
etmek endişesiyle ve bunun gibi sebepler yüzün
den, vazifesini suiistimal etmiş olabilir. Ama ar
kadaşlarım, vazife suiistimalleri ortaya çıktığı 
zaman, vazifesini suiistimal etmiş olan kimseler 
veya onun yakınları «evet, vazifesini menfaati 
için suiistimal etti» demezler. «Beşerî bir zaıf 
olmuş, nasıl olmuşsa olmuş ama, yenilmişi içil
mişi yoktur.» derler. Mesele çok defa böyle de
ğildir. 

Şimdi, bu mâruzâtım, mazinin birtakım suç
lu durumlarını bertaraf etmek düşüncesine da
yanmadığını gösterir. Bâzı arkadaşlarımın, 
muhterem A. P. Sözcüsü arkadaşın da söylediği 
gibi, bir partizan idarenin hâkim bulunduğu bir 
kanunsuz devrin yürürlükte olduğu devirde iş
lenmiş olan suçlar katagorisine giren suçların 
affı hususunda bir merhamet hissiyle, Meclisin 
bir atıfet yapması gayreti içindeyiz. Hükümet 
bunu, bu tasarı ile getirmek istemiş, ölçüsünü 
esas itibariyle İhtilâldeki kanundan almış. İhti
lâl hangi ölçüleri kullanmışsa, Hükümet de bu 
ölçüleri kabul etmiş. 113 ve 134 sayılı Kanunda, 
suçların, Ceza Kanununda ve aslî maddesinde 
gösterilen «Yukarı haddi 5 seneye kadarı» olan 
kaydı, bu tasarıda aynen benimsenmiştir. Bu 
kabul edildikten sonra, yani yukarı haddi 5 se
neye kadar bir ceza tehdidi altında olan suç
lardan dolayı sanık durumunda olan ve hakkın
da takibat yapılan kimselerin hakkındaki taki
batı durdurmak, 5 seneye kadar hüküm giyenle
rin cezalarını neticeleriyle beraber affetmek, 
5 seneden yukarı mahkûmiyetlerde de cezadan 
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5 sene indirmeli: gibi bir ölçü; tıpkı 113 ve 134 
sayılı kanunlarda olduğu gibi, bu tasarıda da 
yer almıştır. Bu esas kabul edildikten sonra, 
kanunda bilhassa ehemmiyet arz eden ve istis
naları gösterir 4 ncü madde göze çarpmaktadır. 

Bu umumi konuşmada teferruata girmemek 
için, şimdi arz etmiyorum. Ancak, vazife suiis-
timalleriyle ilgili olan hükümlere de şâmil görü
nen hükümler sebebiyle arkadaşlarımızın müta
lâaları olacaktır. Muhtemelen tadil talepleri de 
gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Af Kanununun 
çıkışında Adalet Komisyonu, kanaatimizce, suç
ların mebde tarihinde aşırılık göstermiştir. Dik-
ketinizden kaçmadığını zannediyorum, Hükü
met, âdi suçların affı için, büyük Bayram günü
müz olan 29 Ekim 1962 tarihini dikkat nazarı
na almış. Adalet Komisyonunda cereyan eden 
müzakereler esnasında, İm tarih 15 Şubata ka
dar ileri sürülmüş. 

Muhterem arkadaşlarım; hukukçu olanlar 
da, olmıyanlar da bilirsiniz; bir" affın derpiş 
edildiği her kanunda, suçların mebdei bir ön ta
rih olarak tesbit edilir'. Ama hiçbir zaman hiç
ini' medeni memlekette affın her gün konuşulma
ya başlandığı andan itibaren işlenen suçlar affın 
şümulüne alınmaz. Binaenaleyh, Hükümetçe, 15 
Şubatta Yüksek Meclise sunulan bir af tasarı
sında 15 Şubata kadar, işlenen suçların da. aftan 
faydalanacaklarını düşünmek doğru değildir. 
Bu, âdeta, af kanunları konuşulurken; «Nasıl 
olsa af çıkacak, istiyen suç işlesin» tarzındaki 
bir görüşü kuvvetlendirir ve cemiyet üzerinde 
menfi tesir yapar. Bu, hu kukan, iltifat gören 
bir görüş değildir. Bu itibarla, Cumhuriyet 
1 laik Partisi, af tarihini yani hangi suçların af
tan faydalanacağı hususundaki tarihi, geriye 
doğru ilmekte fayda mülâhaza e<]or. Hükümet, 
bunu çok daha gerilerden başlatabilirdi, fakat 
başlatmamış. Nihayet gele gele 29 Ekim tarihi
ne gelmiş, 29 Ekime geldikten sonra, bu ölçü 
do kaçırılarak, «Kanunun sevk edildiği tarihe 
kadar işlenen suçlar aftan faydalanır.» tarzın
daki bir görüşü ileri sürmek kanatimizce hatalı 
olmuştur. Bu itibarla, bu tarihin ıslahını te
menniye şayan ve zaruri görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bir zihniyetin kur
banı olan ve onun içinde yolunu şaşıran birçok 
vatandaşların, yani, siyasi suçlar kategorisine 
girmiyen, âdi suç manzumesi içinde olan birta

kım suçların affı hususunda uzun zamandan be
ri umumi efkârımızda hâkim olan cereyana uy
gun bu af tasarısının Meclisten sükûnetle geç
mesini teinin mülâhazasiyle, O. II. P. kendisinin 
desteklediği ve kurduğu Karma Hükümete yö
neltilen birtakım haksız ve aşırT beyanlara, şu 
anda, aynı tonla mukabele etmek niyetinde de
ğildir. 

Çünkü; bu af kamun/umun çıkmasını, Yük
sek 'Meclisin 'bütçe müzakerelerine bundan «om-
ra, sükûnetle devam etmesini ve Türk Milletlinin 
hayatı «balkı m ıralan çok önem taşıyan bir ki-. 
sim kanunlara el atmasını arzu ediyoruz. Yok
sa, biz mulhalefette ikcın ide 'her türlü üslûba bıi-
hakkin mukabele etmesini- İrilmiş insanlarız. 
Onun için. bu kanun üzerinde, çok rica ediyo
rum, haksız ve yersiz istek ve tarizler yapıl
masın ; konuyu teknik yöniyle ele alalım, onun 
içinde yürüyelim. Şimdiye 'kadar, denenmiş si
yasi demoınstrati'f işleri 'bir vasıta olarak kııl-
hınmıyalım. Burala'n 'Türk cemiyeti fayd'a sağ-
'lıyanıaz, arkadaşlarım, öyle olunsa, bizatihi 
aftan faydalanması ica'bedcn 'kimseler bu aftan 
faydalananııyaeaklardir. Onun için, Yüksek Mec
liste müzaikerelerin şu başladığı kava içinde 
devanı ötmesini ve bu kanunim bir anlayış ha
vası içinde lOİgu/nlaşarak çıkmasını temenniye 
şayan görüyoruz. Hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAM Oumlıuriyclçi 'Köylü Millet 
Partisi (Irupu adına !fta(yın Cevad Odyakm'az. 

O. K. M. P. (İRTTPTT ADTNA OEVAfT) OD-
YAKMAZ ('Sivas) — Ook mu'hterem arkadaş
larım, 'bilindiği 'gibi, ikinci ,Karma Hükümet 
'kurulurken, Karma 'Hükümete iştirak eden ive 
parti aralarında .bir koalisyon protokolü imza
lamışlardı. Bu koalisyon protokolünde tahak
kuk ettirilmek istenilen IhussiTİardan birisi, 1l'3 
sayılı Kanunun, evvelce aftan istisna etmiş ol
duğu bâzı suçların affı hususunun görüşul'meısi 
idi. Malûm olduğu üzere, 113 sayılı IKanıin çı
karken mevcut .şanlılar içinde, bâzı suçların ve 
suçluların .affı uygun ıĝ örü İm emişti. Ancak, 
anadan 'geçen zaman, demokratik nizama geçiş 
ve Yüksek iMe elisin iz in toplanmasından sonra
ki devir. 113 sayılı Kanunda aftan istisna edil
miş olan 'bâzı suç ve «uçluların af f edil m emel eri 
'hususundaki ıısrarı haklı gösterir bir,durum arz 
etmedi. Bunun İçin, bunların artık cemiyet ta
rafından affedilmesi ve unutul ması 'zaruretinde 
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birieşildi. Böylece Yüce Meclisinize 'gelmiş 'bu
lunan 'taşanımı ruhunu, 113 sayılı Kanunda af
tan istisna .edilenlerin yeni bir affa tabi tutul-
ması .hususu teşikil etti. Bilâhara, bunların bâ
zı suplara teşmili suretiyle genişletilmesi fikri 
hâkim /oldu ve Hükünıet tarafından, bugün ko
nuşulmakta olan tasan ihazırlaııdı. Biz C. K. 
M. P. 'olarak umumi prensipleri itibariyle, bu 
af 'tasarısını desteklemekteyiz. Bâzı •hususlar
da, bâzı görüşlerimiz olacaktır. Bunlar lama-
mem teknik hususlara taallûk eden cihetlerdir. 
malûm olduğu üzere, 'aflar, cemiyettin bâzı ıs uç
ları unutmak istemesinden doğmaktadır. Halıi-
nazırda, mevcut demokratik rejimin daha sağ
lam temeller üzerine oturabilmesi için, i|>â>zı hâ
diselerin unutulmasında fayda ve zaruret bu
lunduğu ınııhakkaıktır. Bu itibarla 'biz affın 
lehimdeyiz ve memlekete hayırlı olmasını diie-
mektoyiz. Hepinizi Ihürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Orupu 
adına fSayın Kabri Keskin, 

Y. T. P. 'CrRUPU ADINA SABEl KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, çok mmhterenı 
arkadaşlarım; 

Müzakere etmekte bulunduğumuz ıaf tasa
rısı hakkında Y. / l \ P. si 'Meicl'is Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Nazariyatta affı, Devletin ceza vermek 
hakkını /küllanma'ktan vazgeçmesidir, şeklinde 
tarif ederler. Af, çok defa birtakım hâdisele
rin artık mevzuubahsedilmiyerek kapanması, 
fikirlerin yatıştınlması, .mazinin unutularak, 
cemiyetin huzuru ve sükûnu bakımlından lüzum
ludur. 

Yüksek Meclisin huturuna .gelen kanun ta
sarısı, 113 ve 134 sayılı kanunların tadili ve 
kısmen de-âdi suçların affı mahiyetindedir. 
Bumu Umumi siya»! af Kanunundan ayrı ve 
müstakil mütalâa .etmelk 'lâzımdır'. Evvelce Hü
kümet programındaki esaslar dâhilinde siyasi 
mahkûmların bir kısmı için, ve 'bunlara münha
sır olmak üzere, 78 numaralı Kanunun cıkıtığı 
gibi, igeri ıkalan siyasi mahkûmlar için de ayrı 
bir kanunla meselenin ele alınması iktiza eder. 
Bu itibarla, 'görüşülmekte olan ikamın 'tasarısı 
ile siyasi mathkûmlar içim çıkarılacak af kanu
nunun bir'birinden ayrı olarak 'huzurunuza sev
ici gerekir. 
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Hatırlanacağı gibi, partimiz, siyasi affın 

partiler üstü 'bir mesele olarak mütalâa olun
ması fikrini ilk günden beri savunmuş ve bu 
görüş Pariânıentıoda 'temsil olunan 'bütün parti
lerce benimsenmişti. Hail böyle 'olduğuma göre, 
T13 sayılı Af Kanununun tadili 'mâhiyetinde 
olan tasarımn 'görüşülmesi sırasında, umumi bir 
siyasi af teklifinin, yukarda, arz ot t iğim iz ka
bul tarzı ve görüşle bağdaşamıyacağı 'noktasına 
işaret etmek isteriz. 

Kiyasi teşekküllerimiz tarafından gerek şim-
dj, gerek 'bundan böyle, siyasi affını bir istis
mar 'konusu olmaktan çıkarılmasına, el birliği 
ile gayret sarf etmemiz elzemdir. Bu nokta 
üzerinde bilhassa ıdurmamvzın sebebi siyasi af
fın gecikmedi endişesine matuftur. 

Y. T. P. Meclis Cİrupu 'siyasi, iktisadi ve iç
timai zaruretlenin 'bir neticesi olarak siyasi af
fın da tallıakkuk ettirilmesini samimiyetle 'arzu 
etmektedir. (ISağdan ve soldan bravo sesleri) 

'Huzurun doğmasından huzursuzluk duyma
mak lâzım'dır. 'Müzakere ettiğimiz 'bu tasarının 
1 nci siyasi af tasarısının tamamlayıcısı ve so
nuncu olacak tasarrufun da zeminini teş'k'l et
mekte 'olduğuna inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; müzakere etmekte-
bulunduğumuz af tasarısı koalisyon anhışması 
sırasında, p rot ok ola bağlanmış ve Hükümetin 
programına alınaralk Büyük Milletimize ilân 
edilmiş idi. Bu tasarının da kanunlaştığı tak
dirde büyük ölçüde huzura 'hizmet edeceğine 
'inanıy'oruz. 

113 ve 134 sayılı Kanunun tadili mahiyetin
de •bulunan bu tasarımm 'koalisyon protoko
lünde t es bit olunan esaslar dâhilinde ve bil
hassa liderlerin şifahi konuşmalarındaki mak
satları nazara alınarak, ıgenişleti'lmek suretiyle 
huzurunuza ıgetirilmiş olmasını teşekkürle kar
şılarız. 

M<emle"ketimizde tam ve kâmil bir huzurun 
tesisi zımni nida, siyasi affın da kısa bir zaman
da yine mulhterem 'Hükümetimiz tarafından Bü
yük Meclise 'getirileceği ümit ve temennisi ile 
grupumuz adına Yüce Meclisi selâmlarız. Hür
metlerimizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri C!e-
nel Müdürlüğü 1963 bütçesine" oy kullanmıyan 
arkadaşımız var mı? Sonuncu defa olarak ı»y 
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kullanma 'hakkını veriyoruz. Hemen kaldıraca
ğız. Lütfen oylarınızı kullanınız. 

Şahısları adına s'öız istiyen 'arkadaşlara söz 
Veriyoruz. (Erzurum (Milletvekili Nihat Diler'-
in kürsüye gelmesi üzerine) 

BAŞKAN — Niçin geldiniz efendim? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 

sözcüsüyüm... 

(BAŞKAN — Ben davet 'etmedim 'ki sizi; 
lütfen... 

Nihat Bey, teşrif edin bir dakika, yani ko
misyon adına söz istediğinizin farkında değilim 
de ondan... 

Komisyon adına ne konuşacaksınız1? 
NlHAT DİLER (Erzurum) — Söz hakkım 

mahfuzdur, kanunun tümü üzerinde konuşaca
ğım. 'Kendi adıma konuşaicağım. 

BAŞKAN — Gördünüz mü 'ya.. Kendi adı-t 
niza sıranız gelince söz veririm. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
ORAL (Denizli) — (Komisyon adına «slö'z 'alma
dık, kimse konuşamaz. 

BAŞKAN — Şimdi, komisyon, komisyon 
adına konuşmanızı kabul etmiyor. (Sizi (kaydet
tim, sıranız gelince kendi adınıza (konuşacaksı
nız. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tüzülk (hü
kümlerine 'göre söz hakkım mahfuzdur. (Komis
yon kabul 'etm'iyebilir. 

(BAŞKAN — Efendim, komisyonun kabul 
etmediği bir insanı burada sözcü lolarak nasıl 
konuşturabilirim'? Komisyon adına konuşacak 
arkadaş komisyon tarafından, seçilir. Komisyo
nun Başkanı, ISözcüsü veya komisyon tarafın
dan seçilen bir zait. Şallısınız 'adına, kendi mu
halefetinizi söyliyeceğıiniz zaman size s'öız vere
ceğim Nihat Bey; komisyomdalki muhalefetini
zi söyliyeceksiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN EYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Meclisin, otoritesini temin edeceksiniz Sayın 
Başkan, 'bu şekilde pazarlık yapılır mı? 

(BAŞKAN — 'Ne yapalım 'Sayın 'Feyzioğlu, 
Mebus arkadaşlarımızı tatlılıkla idare 'etmek lâ
zımdır. (Sağdan ve soldan alkışlar) öyle ısinir-
leniverirsek olmaz. Çok defa zatıâlinizi de si
nirlendiğiniz zaman 'böyle tatlılıkla idare ede
riz. (Sağdan ve soldan sürekli alkışlar) 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — 'Sayın Başkan, 

bana komisyon adına söz vermiye mecbursunuz; 
komisyonun sözcüsü varsa o 'konuşsun... 

'BAŞKAN — Çok rica ederim Nihat Bey, ar
tık yerinize oturunuz. Beyanlar 'artık kâfi gel
di değil fiil? 

Şalisi adına 'Sayın Şevki Güler. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Yü

ce 'Meclisin muhterem üyeleri; hu'gün vatanda
şın meş'gul olduğu, meselelerimizin başında ma
hallî seçimler, dış yardım ve iktisadi durum ve 
umumi af mevzuudur. Umumi af mevzuunda, 
Hükümetçe (getirilen (bâzı suç ve cezaların .affı 
hakkında kanun tasarısı) vesilesiyle kısalca mâ
ruzâtta bulunacağım. 

'1962 Ekim ayında çıkarılan kısmi siyasi af
fın gerekçesinde (bu tasarı ile Türkiye'de yeni 
ve teminatlı bir Anayasa çerçevesi içimde, sa'ğ-
lam temeller üzerinde 'kurulmuş olan demokra
tik rejimin [geçmiş olayların tesirinden kabil ol
duğu kadar Ikurtularak, ahenkli şekilde işleme* 
si ve yurtta tam ıbir 'huzurun sürmesi istihdaf 
'edilmektedir) denilmekte idi. Çıkarılan ka
nun, gerekçede bahsedilen huzuru tam olarak 
getirememiş, 'kısmen huzuru sağlıyabilmiş ve 
kısmı siyasi afla hürriyetlerine kavuşan siyasi 
hükümler, yurtta bir 'huzursuzluk âmili olma
mışlardır. 

Muhterem 'milletve'kil'leri, 
Bizim anladığımız mânada af, millî iradenin 

bir atıfeti, bir şefkatidir. Bu atıfet, yurtta iç
timai huzur ve emniyetin sağlanması için lü
zumludur ve elzemdir. Zira, geçmiş siyasi 'mü
cadelelerin yaralarının sarılması yarım kalmış 
ve 'siyasi mahkûmlar meselesi vatandaşı huzur
dan ve çalışmaktan alıkoyar 'bir 'hale 'gelmiştir. 

Millî iradenin bir atıfeti ve şefkati olarak 
kabul ettiğimiz umumi siyasi affın Hükümetçe 
hangi sebeplerden dolayı mümkün igörülmediği
nin açıklanması, bizleri ve umumi efkârı ay
dınlatması, açık rejimin tabiî ,blr neticesidir. 
Bugüne kadar, af mevzuunda millî tesanüdü-
müze zarar vere'bilecek üzüntülü davranışlara 
•şahit ola geldik. Gönül ister 'ki, umumi ısiyasi 
af meselesi, bir an evvel hâlledilsin ve 'partile
rimiz millî 'meselelerimizde el ele verebilme im
kânlarını bulsunlar. 
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Muhterem arkadaşlarım, 'Mealisin kısmi siya

si 'af mevzuundaki müzakerelerinde, 'büyük in
san, 'Rahmetli Fuat Ama-bu (kürsüden (en ip
tidai cemiyetlerde bile insanların maşeri vicda
nında 'belirmiş bir 'hakikat vardır. Bu gerçeği 
hepimiz ilkokul «sıralarında idrak «tmiş bulun-
maiktayız. Bu da 'affın en büyük /ve en insani 
'b'ir intikam olduğu hakikatidir. Bütün bu mâ
ruzâtım muayyen bir zümreyi cezadan kurtar
mak için değildir. Bir .-gün hepimiz toprak ola
cağız, tBu gerçek sonunda, ebedi mahkûmlar 
da halas olacaktır. Ancak, bu hatıraların cemi
yetimize tahmil edeceği mânevi ıstırabın teres-
süba'tını nesil'i âti çekece'k ve bizleri halklı ola
rak itham edecektir) demişlerdi. 

Muhterem arkadaşilarım kısaca izaha çalış
tığım yukardaki ıgiörüşmeierimin ışığı altında 
Yüksek (Başkanlığa iki 'önetfge talkdim ediyo
rum. Şefkat ve atıfet oylarınızla İkamı! .edilme
sini temenni eder, •çı'fcateak kanunun memleketi
mize ve ımill etimize hayırlı -olmasını dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaoğlu. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi 
Grupu adına icabedince gereken konuşmayı ya
pacağımdan, şimdilik, şahsan konuşmak lüzumu
nu hissetmediğimi beyan eder, söz hakkımı kul
lanmakta istinkâr ettiğimi bildiririm, efendim. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz Adalet Komisyonu Başkan-
vekiliyim. Nâçiz arkadaşınız olarak, kanunun 
tümü üzerinde kendime mahsus görüşlerim var
dır. «Söz hakkım mahfuzdur» diye rapora derc-
ettirmiş bulunmaktayım. Tüzük hükümlerine 
göre, bana söz vermesi lâzımgelirken, Sayın Baş
kan söz vermemişlerdir. Keyfiyeti arz ediyorum: 
Heyeti Umumiyenizin meyine konularak, bana 
söz verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, söyliyeceğim, efen
dim.:. 

Efendim, komisyon adına söz, komisyon baş
kanı veya sözcüsü tarafından alınır ve konuşu
lur. Veyahut da komisyonun tavzif edeceği bi
risi tarafından konuşulur. Komisyon, Sayın Ni
hat Dileri kürsüye komisyon sözcüsü olarak gön-
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dermediği için, komisyon adına söz veremedim. 
Ama, komisyondaki muhalefetini şahsı adına 
söyleteceğiz, başka ne yapabiliriz, efendim? Ko
misyon adına takaddüm hakkınız olmadığı için 
şimdi konuşturmuyorum. (Doğru, doğru, ses
leri) 

Buyurun Sayın Sadi Pehlivanoğlu... 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar, 
ikinci Cumhuriyetin ilk meclisi teşekkül et

tikten bu yana, birinci ve ikinci ismet Paşa ka
bineleri tarafından Yüksek Meclisinizin huzuru
na üçüncü defadır af tasarısı sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Çok kısa zamanda, Hükümeti üç defa af tek
lifini yapmaya mecbur eden sebepler, Türkiye'
mizin geçici olarak duçar olduğu ihtilâl rejimi
nin doğurduğu zaruretlere mebni olduğu aşikâr
dır. Hükümet bu zarureti idrak etmesinden do
layı müteşekkiriz. Ancak, aşikârdır ki, bu zaru
retlere toptan bir hal şekli bulunmadığı takdir
de, bu kademeli tedavi mütemadiyen uzayacak, 
Türk efkârı umumiyesi ve Yüksek Meclisiniz, 
halli beklenen bir sürü problemler önümüzde du
rurken, bu mesele ile işgal olunacaktır. Görülü
yor ki, Hükümetle birlikte Yüksek Meclisiniz, af 
zaruretini bir vakıa olarak kabul etmektedir. 
Yalnız Hükümetle anlaşamadığımız cihet, Hükü
metin, sosyal derdin devasını taksit taksit ver
mekteki inadıdır. Şayanı hayrettir ki, bu uzayı
sın neticelerinden bizzat şikâyetçi yine Hükü
mettir. 

Hükümetin bu sefer getirmiş olduğu taksit 
tasarısının muhteviyatına göz gezdirirsek, tasa
rının hazırlanışında, umumi afta hâkim olması 
icabeden hukukî prensipler ve dayandığı sosyal 
zaruretlerin hissi tutum ve düşüncelerle birçok 
yerlerinde ihlâl edilmiş olduğunu görürüz. 

Şu hususu teslim etmemiz hakşinaslık olur : 
Tasarının dördüncü maddesinde birçok suçlar 
aftan istisna kılınmıştır. Bunlardan bilhassa 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle, 
memleketin hâkimiyet ve toprak bütünlüğüne* 
tecavüz ve suikast ifade eden, ahlâk ve nizamı 
sarsan bâzı suçların ve dolayısiyle suç faillerinin 
aftan istifade ettirilmemesi gayet isabetli olmuş
tur. Çünkü, Devletimiz, ihtilâl sonrası, birçok 
iç ve dış hainane cereyanların teşebbüs ve faali
yetleriyle sarsılmak, hattâ yokedilmek istenmek
tedir. Bu parlâmentoya ve parlâmentoyu teşkil 
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eden bütün partilere, Devletimizi bu tehlikelere 
karşı bütün hesaplarını bir tarafa atarak, koru
mak ve onu kuvvetlendirmek mesuliyeti teret-
tübetmektedir. Tarihin bir vediası olan Devlete 
ve cemiyetin ahlâk ve nizamına karşı gelenleri 
affetmemiz, demlide ettiğimiz mesuliyetle kabili 
telif olmıyaeağma inanıyorum. 

Tasarıda, T. O. K. nun 141 ve 142 nei mad
delerine göre SIK; işliycnlerin, bunlardan bilhas
sa komünistlerin istisna kılınmaları, umarım ki, 
benim gibi bütün Meclisinizi de memnun etmiş
tir. Çünkü, bugün bütün dünyada, komünizmin 
bir doktrin olmaktan, komünistlerin bir ideoloji
nin münlesipleri olmaktan ziyade, Devletin ve 
cemiyetin varlığını yıkmaya matuf, Slav em
peryalizminin gayelerine alet, birer Rus ajanı 
olmaktan başka, hüviyetleri kalmamıştır. De
mokratik ıhürriyetlei'iıı bütün icaplarını benim
seyen A. 'B. Devletlerinde de 'bu böyle mütalâa 
edilmekte, Federal Devlet komünistlerin, ken
dilerini yabancı ajan olarak kaydettirmeleri 
halinde, faaliyetlerine müsaade etmektedir. 
Tabiî bu takdirde, 'komünistler, bir yabancı 
ajan 'olarak kontrole tabi olmaktadırlar. Şu
rası muhakkaktır ki, kendi hakiki hüviyetle
rini açıkhyaeak kadar dürüst bir komüniste 
şimdiye kadar memlelvctimizde rastlamak müm
kün olmamıştır. 

Aziz arkadaşlar; 
Bütün bunlara rağmen, tasarıda üçüncü mad

de gai'ip bir yama gibi durmakta, umumi af
fın 'hiçbir prensibiyle kabili telif olmıyacak bir 
hüviyet arz etmektedir. Oeza hukukunun asli 
prensiplerinden biri umumilik prensibidir. 
Umumi af da aynı prensibe tabidir. Üçüncü 
ve birinci maddede esas olarak vaz'edilen, iş
lenmiş olan suçların mebde tarihi değiştirilmiş 
ve 4 ncü maddedeki istisnalardan 45 . 2 . 19(i'> 
tarihine1 kadar basın yoluyla işlenen suçlardan 
sanık olan mevkutelerin sorumlu müdürleri 
vareste kılınarak, aftan istifade etmeleri sağ
lanmak istenmiştir. Mebde tarihi niçin değiş
tirilmiştir? Yalnız mevkutelerin sorumlu mü
dürleri niçin istisna kılınmak istenmiştir? Ya
ni üçüncü maddeyi Hükümetin tasarıya koy-, 
masındaki gayesi nedir? 'Bütün bu sorulara 
herkesin zihni takılmaktadır. Hepimiz bu so
runun cevabını bulmakta müşkülât çekmemek
teyiz. Esasen, Hükümet de hususiyette saiki 
gizi cm emektedir. Hükümetin gayesi açıktır ar-
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kadaşlar; Hükümet, gazetesinde pervasızca 
komünizm propagandasının yapılmasına müsaa
de eden ve bu sebepten dolayı adaletin pençe
sine teslim edilmiş bulunan bir yazı işleri mü
dürünü kurtarmak istemektedir. Hükümetin 
bu iltimasa hakkı yoktur. Bir kere umumi afta, 
hususi affı tazammun eden hükümler konula
maz. Farz edelim ki, bu yazı işleri müdürü ko
münizm suçuna değil de, tasarıda yine istisna 
kılınan zina suçuna iştirakten sanık veya hü
kümlü bulunsaydı, Hükümet yine de bu tek 
şallısı kurtarmaya teşebbüs edecek miydi? 
Yoksa, Hükümet Devletin ve milletin varlığı
nı yok etmeye matuf bu suçu zinadan daha az 
vallıîm mi addetmektedir? Yok böyle değilse, 
Hükümet, kanunların müsavat ve umumilik 
prensibi karşısında, durum ve pozisyonları ne 
olursa olsun, hiçbir şahsa ve zümreye imtiyaz 
tanımak hakkına sahip değildir. Buna teves
sül etmek 'hakkına da sa'hip değildir. Ancak, 
Hükümet, bu şahıs hakkında 'hususi bir af tek
lifiyle huzurunuza gelebilir. Tabiî, o zaman da 
karar Yüksek Heyetinize vabestedir. 

Tasarının bu maddesinin müzakeresi sıra
sında, maddenin tamamen çıkarılması için ya
pacağım teklife müspet olarak karar vereceği
nize inanıyorum. 

Arkadaşlar, 
İ7 Şubat tarihli gazetelerden -öğrendiğimize 

göre; Hükümet Başkanı îşmet Paşa umumi ıaffm 
çıkıp çıkmıyacağı sorusuna şu cevabı vermiştir: 

«Yok öyle şey.» Tasarının hazırlanışı sırasında, 
affın siyasi mahkûmlara da teşmil edilmesinin 
zaruri olduğunu, Koalisyonun ana kanatların
dan birini teşkil eden bir partinin 'Genel Başkanı 
efkârı um um iyeye kesin olarak açıklamıştı. O 
zaman İsmet Paşa ile Alican arasında bir nok
tainazar mücadelesi haşlamış; Alican fikrinde 
İsrar edince Hükümet 'Başkanının Çankaya yo
lunu tutup Koalisyonu bozmak tehdidini ortaya 
attığını, herhalde, benim ıgibi sizler de hatırlıya-
caksımz. Her ne -sebepse, Y. T. P. nin 'Genel 
iBaşkanı bu direnme karşısında yüzseksen derece 
bir dönüş yapmak zaruretini hissetti. Burada şu 
hususu tesbit etmiş bulunuyoruz: Y. T. P.-, Ge
nel Başkanlariylc birlikte, siyasî mahkûmların 
da af şümulü içine alınmasınıu zaruretine vic
danen kaani bulunmaktadır. Çünkü, bir insa
nın, hele Alican ıglbi bir insanın kanaati 24 saat 
içinde tamamen tersine dönemez. Fakat, bugün 
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görüyoruz ki, Alican ve Bakanları kanaatlerinin 
hilâfına bu tasarıya imzalarım koymuşlardır. 
Bunun sebebini keşfetmek, biz Adalet Partililer 
için hiç de zor değildir. Çünkü, ortağiyle bir za
manlar biz de ortaklık yapmıştık. Çünkü, biz 
biliyoruz ki, Hükümet Başkanı îsmet Paşa ka
naatlerinin bir zerresini dahi, Koalisyonun tü
münün si'Mıatine değişmez. Bu, îsmet Paşanın 
malûm icrai hükümet etmek sitilidir. 

Muhterem arkadaşlar; bütün âmme hukuku 
filozofları bir noktada ittifak halindedirler: 
Devletin varlığı için onun hakimiyet kudretine 
sahiboîması şarttır. Hakimiyet ise asla tecezzi 
kabul etmez. Demokrasilerde ise bu hakimiyet 
millet namına onu temsil eden Mecliste topla
nır öyle ise, Hâkimiyeti millet namına kayıtsız 
şartsız istimal etmek hakkı, yalnız ve yalnız 
Yüksek Meclisinize aittir. Bu kudretin yarısı 
başkasına ait olamaz. Bütün siyasi krizlerin bu
gün, bu meselenin katı bir hâl şekline bağlan
mamasından doğduğuna kaaniim. Meclis açıl
dıktan bu güne kadar hâkimiyetin aslan payını 
îsmet Paşa hükümete maletmek istemektedir. 
Demokratik nizamı Türkiye'de yerleştirmek ve 
onun varlığını korumak 'için; bu durum karşı
sında Yüksek Meclisinize büyük bir tarihi mesu
liyet terettüp etmektedir. 

îsmet Paşanın parlâmento üzerinde tesis 
etmek istediği mutlak otoriteye karşı, herkesten 
önce, demokratik bir rejim içinde varlığını ida
me ettiren Cumhuriyet Halk Partisinden ikaz 
ve isyan nidalarını işitmek isterdik. (Ortadan 
gürültüler) 

Fakat heyhat ki, büyük vatan şairi Mehmet 
Akif'in dediği gibi : 

Bir muhalif hava yok, dinlediğim ayni sâdâ 
Zatı seminize millet de Hükümet de feda!.. 
Kararlarımıza esas olan şuur ve vicdanları

mıza zincir takılırsa, hükümlerimize bir dış otori
tenin mührü devamlı olarak basılacaksa, hâkimi
yet kudretini temsil eden irademizde tam bir çü
rüme işareti sayılmalıdır. Devlet varlığının alâ
meti olan otorite, mesuliyet iradesiyle birleşip 
milletin fertlerinin üstünde yükseldiği zaman 
Devlet yücedir, hâkimiyet mukaddestir. Aksine 
ittiba ettiğimiz takdirde, Devleti de hâkimiyeti 
de, bir mebusluk'pahasına ellerimizle katletmiş 
oluruz. 
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Bütün bu durumlar muvacehesinde siyasi af

fın tasarıya ithal edilip edilmemesi hususunda 
yegâne karar sahibi Hükümet Başkanı veya Hü
kümet. değil, Yüksek Meclisiniz, sizlersiniz. 

Muhterem Hükümet ve Hükümet Başkanı, bu 
gerçeği kabul eden bir zihniyetle karşımıza çık
tığı takdirde, Yüksek Meclisin siyasi af mevzuun
da alacağı kararlar bizim nezdimizde de, millet 
nezdinde de mukaddes sayılacaktır. Buna emin 
olabilirsiniz. 

Hürmetlerimle. (Soldan-, alkışlar). 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Ğüley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Şimdilik vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Usul hakkında acaba ne konu

şacaktınız Ferda Bey? Çok merak ettim de... 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, mü

him bir müzakere yapılmaktadır. Riyasetin şim
diye kadar dikkat buyurduğu Nizamname hük
müne, nedense bugün riayet edilmemektedir. Bu 
gibi hallerde 84 ncü madde ile 103 ncü madde 
sıkı sıkıya, birbiriyle rabıtalı olarak görüşülme
lidir. Lehte, hakkında, aleyhinde münavebe ile 
konuşmak Heyetin hakkıdır. Bu hususta Heyetin 
reyini istihsal etmek lâzımdır. Aksi takdirde, ge
len kifayet önergesini oylıyamazsınız. Bendeniz 
de söz istemiştim, acaba 6 kişiden fazla yok mu 
ki, bunu yapmadınız? 

BAŞKAN — Biliyorsunuz bu bir teklifle olur. 
Daha evvel de söylemiştim; İçtüzüğe göre, He
yet isterse, müzakereler lehte, aleyhte ve üzerinde 
olarak cereyan eder. Ben de söylediğiniz husus
ları, müzakerelerin seyri boyunca hep bekledim. 
Hattâ Sayın Hatipoğlu'na işaret ettim; gelmedi. 
Ne yapayım; devam etmek mecburiyetinde kal
dım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu mesele hak
kında mühim olan husus' şudur : İki kişi aleyhte, 
iki kişi lehte, iki kişi de üzerinde konuşmadıkça, 
kifayeti reye koyamazsınız. 

BAŞKAN — Ben yine işaret ediyorum ama, 
böyle bir teklifin Heyetten gelmesi lâzımdır. Gel
medi. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Haklısınız, efen
dim. 

BAŞKAN — öyle ise ben bir şey yapamam. 
Sayın Bilgehan, usul hakkında mı, Grupünuz 

i adına mı konuşacaksınız? 
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CİHAT BlLGEHAN (Balıkesir) — Grııpıı-

nıuz adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P . GRUPU ADINA CİHAT BlLGEHAN 

(Balıkesir) — Çok muhterem arkadaşlarım, bir 
noktanın tavzihi için huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. Konuşmam gayet kısa olacaktır. Biz, 
Parti Grup Başkanvekilleri dün Sayın Riyaset 
Makamında bir toplantı yaptık. Bu toplantıda, 
Heyeti Umumiyenizde, af kanununun ehemmi
yetine binaen, süratle çıkarılması hususlarını, 
orada yapılan bir centilmen arılaşması ile tevsik 
ettik. Adalet Partisinin, bu anlaşmaya, her za
man olduğu gibi, tamamen riayetini teinin ede
bilmek maksadiyle, Grup İdare Heyeti ve umu
mi olarak, tek bir arkadaşımızın grup adına ko
nuşmasına, bunun haricinde başka bir arkadaşı
mızın konuşmamasına karar -vermiş bulunuyor
duk. Hal böyle iken, bu karara, rağmen, şahsı 
adına bir arkadaşımızın konuşmuş olması keyfi
yetini, Adalet Partisi Meclis Grupu İdare He
yeti kararma rağmen konuşmuş olmasını, key
fiyetini protesto etmek maksadiyle Meclisi o an
da terk ettiğimizi bilhassa ifade etmek isterim. 
Çünkü, biz parlâmentonun şerefi olarak bir af 
çıkmasını telâkki etmekteyiz, bu şeref mevcutsa 
yani affın çıkmasından dolayı bir şeref hâsıl 
olacaksa, bu şeref hiçbir partinin, hiçbir şalısın 
nıah olmıyacak, doğrudan doğruya parlâmento
nun malı olacaktır. (Soldan alkışlar) 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ESAT KEMAL AY

BAR (Mardin) — Çok muhterem arkadaşla
rım,; biraz evvel şahsı adına konuşan Adalet 
Partili Şadı Bey arkadaşımız; günlerden b> 
matbuatta yer alan ve çeşitli tefsirlere yol av'i:ı 
bir konuya temas etmiş ve bu arada Genel Baş
kanımız 'Sayın Ekrem Alican'la Hükümet Baş-
fcanı arasında, Ibiürassa ssiyasi af konusunda 
'bir ihtilâfın mevcudolduğunia işaret etmiş; 
Sayın Hükümet. Ba§kaniyle diğer Ko'alisyon 
kanatlarını Koalisyonu bozmak tehdidinde bu
lunduğunu iddia etmiş Alicanın da Grup gö
rüşüne rağmen 180 derecelik bir dönüş yap
tığını huzurunuzda (belirtmek istemişlerdir. Bu 
mevzuun, üzerinde hassasiyetle durulur bir ko

nu Olması itibariyle, kendilerine grup adına 
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çok kısia 'bir cevap vermek lüzumunu duymuş 
bulunuyoruz. 

Af hakkındaki görüşlerimiz, Parti Grupu-
•muzım sözcüsü tarafından bu kürsüden ifade 
edilmiştir. Gerek, Y. T. P. Meclisi Grupu ve 
gerekse Sayın Geriel Başkanımız, bu memle
kette huzurun teessüsü adına, umumi teiyasi af
fın çıkarılması icabettiğine kaanidir. Ancak, 
umumi siyasi af çıkarılırken ve bu affın çıika-
rılmiası ile memlekette huzurun tesisi düşünü
lürken, aftan dolayı bir huzursuzluk yaratıl
mak istenmem ektedir. Affın zemini, affın za
manı, bu af ile memlekete huzur getirilmesi
nin 'bahis mevzuu o'lmasiyle taayyün eder. Gün
lerden beri, umumi ve siyasi af mevzuunda 
vo hakikaten umumi ve siyasi 'affı geri itecek 
biır şekilde yapılmakta olan polemikler; Hükü
meti ve Hükümeti teşkil eden azaları, Hükümete 
vücut veren siyasi partileri haddi bir endişeye sevk 
etmeye sebebolmuştur. Umumi siyasi af, lider
ler arasında, sırası geldiği zaman konuşula-

. çaktır. Memlekette huzurun tesisi 'bakımın
dan, Hükümet gerekli tedbirleri almıya ka
rarlıdır. -Sayın Hükümet Başkanı İsmet İnö
nü tarafından, Adalet Partisinin 'birinci muh
tırasına verdikleri cevapta da saralhatla belir
tildiği üzere, «sırası ve zamanı geldikçe ge
rekli tedbirler alınacaktır.;» Sıayın Alioan da 
bu görüşünü muhtelif vesilelerle ifade etmiştir. 
Alican'la, Sayın Hükümet Başkanı arasında 
siyasi affın çıkarıUıp çıkarılmaması konusun
da, sureti katiyede, bir (ihtilâf olmamıştır. 
Hükümet bu hususta görüş birliğine sahiptir. 
(Sağdan alkışlar.) Muhalefetten istirhamımız, 
arzu ettikleri siyasi affın bir an evvel çıkarıl
ması iktiza ediyorsa, bu 'hususta biraz daha 
temkinli davranmalıarı biraz daha ağır (başlı 
hareket, etmeleridir. Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

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

arkadaşla mm, benim mütaaddit defalar söz is
tememe sebep, her hangi bir ışekilde polemik 
yapmak veya havayı Ibulundırm'aya matuf 
değildir. Sadece, kendime düşen vazifeyi 'bi
hakkın ifa etmenin heyecanı içinde olduğum
dan dolayı s!öz aldım. Bunun için affmızı istir
ham ederim. 

Mulhterem arkadaşlarını, parti sözcüleri ken
di ıgörüşlerini ve aynı zamanda şahısları adına 
söz alanlar, bu Kanun üzerindeki görüşlerini, 
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'kanaatlerini açıkladılar. Benden sonra konuşan
lar da görüşlerini açıklıyaoaklardır. Bunların hep-
si milliyetperver, vatanperver, memleketi seven in
sanlardır. Bendeniz de fikirlerimi ve görüşleri
mi açıkladığım zaman, her hangi bir şekilde bu 
kıymetli arkadaşlarımın görüşlerine aykırı bir 
durum ortaya çıkarsa, bundan dolayı kendileri
ni her hangi bir şekilde muaheze veya tenkid et 
inek değil, arz ettiğim- gibi, kendi vazifemi bi-
hakkin yerine getirmenin bir neticesi olarak gö
rüşlerimi açıklıyacağım. 

Aziz- arkadaşlarım; 
Affın öıteden beri tarifi şudur: 'Günahların, 

suçların, kusurların, hataların, şefkat ve mer
hamet ile veya sulh gayesi ile bağışlanması ve 
unntulmasıdır. 

Sulh, ahkâmların seyyididir, adaletten üstün
dür. Büyük Atatürk, büyük dehasiyle «Yurtta 
sulh, 'Cihanda sulh» demek suretiyle, millî siya
setimizin temelini tesbit etmiştir. Büyük âlim
ler de, beşeriyetin hedefini, «barışta yarış» şek
linde tesbit etmişlerdir. (C H. P. si sıraların
dan atlarla yarış sesleri) 

İran şairi Ömer Hayyam, Allaha hitaben 
şöyle demekte ve af dilemektedir. 

«Farzet ki, benim gönlüm kararmış, 
Senin nurun nerede? 
iBen bir suç işliyeyim, 
Sen de ceza veresin, 
Bu bir alış-veriştir; 
Senin rahmin nerede?» Demek suretiyle, af

fın büyüklüğüne işaret ve ifade etmiştir. . 
Aziz arkadaşlar af, esas itibariyle, içtimai 

faydaya dayanır ye iki temel esasa istinadeder. 
İçtimai gaye esasiyle çıkarılır. Bu temellerden 
birisi «beşer şaşar» adaletidir. Hâkimler, ne ka
dar üstün, ne kadar kabiliyetli, ne kadar fazi
letli ve ne kadar geçmişin tesirinden uzak, gele
ceğin endişesinden berî olursa olsunlar, beşerî 
hata ve kusurlarla malûldürler. Binaenaleyh 
meydana getirmiş oldukları hükümler muhak
kak bu kusurlarla dolu bulunacaktır. Vermiş 
oldukları bu hükümler bazen bir masumu, bir 
maznun yerine sokabilir. Bu itibarla hâkimle
rin bu kusurlarından mütevellit, «bir masumu 
cezal&aıdırmaktansa» bin maznunu beraet ettir
mek efıtaldir» gibi bir netice meydana gelmiş 
ve bunun yüzü suyu hürmetine, her hukuk dev
letimde 30 - 40 senede bir af çıkarılmıştır. Bi 
rinci sebep budur. 
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İkinci sebep : Bir nizam yıkılır, yerine yeni 

bir nizam tesis edilir. Birinci nizamın yıkılma
sına sebep; ahlâkî, içtimai ve iktisadi sebepler
dir. Ahlâkî ve içtimai sebepleri aksettiren Dev
let ve ihukuk mekanizmasıdır. Devlet ve hukuk 
nizamı lâyıkı veçhile. •çalışmazsa, bunun netice
sinde, cemiyetin içinde öyle bir vasat hazırlanır 
ki, iradesi en kuvvetli olan insanlar dahi, bu 
vasatın tesiri altında, suç işlemek zaruretinde 
kalırlar. Yâni, ceza hukukunun temel mesnedi
ni teşkil eden mesuliyet duytgusu. ortadan kal
kar ve insanlar daha çok suç işlerler. İşte, şim
di bu vaziyet muvacehesinde cemiyet, bu hasta
lıktan kurtulur, hukuk ve Devlet nizamı yeni
den tesis edilince, bunun neticesinde, artık bu 
nevi suçlan işlemiş insanlar, yeni nizamın bir 
atıfeti ve nimeti olarak affedilir ve onlara yeni 
nizamiyeni rejim neticesinde husule gelen du
ruma şevkle, zevkle, iştirak etmek ve ona tam 
mânasiyle* ümitle bakmak için bir fırsat verilir. 
Eğer, yeni nizama intibak etmek için "bir fırsat 
verilmezse bu takdirde, o karanlık ruhlu insan
ların tam mânasiyle ortaya çıkıp yeni nizamı • 
desteklemelerine imkân hâsıl olmaz. Bu şekilde 
cemiyet içerisinde, mutlak mânasiyle, bir sulh 
ve sükûn meydana gelir, nefret ve kin tohum
ları ortadan kalkar, insanlar birbirlerini sevmi-
ye başlarlar. Böylece, o cemiyetin içerisinde ya
pılması iktiza eden büyük 'hamlelerde nasibi ol-
mıyacak kimseler dalıi çıkarlar, o cemiyetin ya
pacağı müsbet hamleleri destekler ve o müsbet 
hamlelere köstek olmazlar. İşte aftan gaye, içti
mai faydadır ve bu iki temel noktaya dayanmak
tadır. Bu af kanununu arz ettiğim temel şart
lar içerisinde açıklamak isterim. 

(Memleketimiz, '27 Mayıs İhtilâlinden evvel, 
büyük iktisadi, siyasi, içtimai ve ahlâkî buhran
ların içinde idi. Bu 27 (Mayıs ihtilaliyle açıkça 
ortaya çıktı. 27 Mayıstan sonra; şikâyet edilen 
Devlet ve hukuk mekanizmasında bir değişiklik 
oldu, yeni Anayasa tedvin edildi, Anayasanın 
çerçevesi içerisinde, bir Anayasa Mahkemesi ku
ruldu, Anayasa Mahkemesinden sonra, Yüksek 
Hâkimler Kanunu çıktı ve yeni hukuk müesse
seleri meydana getirildi. Bu suretle, yeni nizam 
tam mânasiyle kurulmuş oldu. İşte, bu yeni ni
zamın kurulmasından sonra, arz ettiğim gibi, 
eski nizama taraftar olan kimselere de yeni ni
zamın, bu memleketin hayır ve saadetine olacak 
imkânlarını bahşedip; bu yeni nizamı, menfi va-
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ziyet takınmak suretiyle engellemek değil, aynı 
zamanda 'bu nizamın 'birer şiddetli müdafii ol
mak 'bakımından topyekûn bir affın çıkması ik
tiza ederdi. Bu, hukuk ilminin bir icabıdır. Bu, 
suçlular arasında adalet, müsavat ve hukuk 
prensiplerinin uygunluğu ve aynı zamanda hu
kuk siyasetinin bir icabıdır. Fakat, mücbir se
bepler tahtında, 27 Mayıstan sonra cereyan. 
eden (hadiseler dolayısiyle, umumi ve şümullü 
bir af yapılamadı. Bugüne kadar, 1950 den iti
baren, aşağı yukarı 5 - 6 defa af çıktığı malum
larınızdır. Esas itibariyle; af müessesesini, her
hangi bir şekilde, birbirine yakın zamanlar içe
risinde çıkarmak, bu 'müesseseyi laçkalaştırmak 
demektir. Bu müessesenin objektifliğini tama
men ortadan kaldırmak demektir. Hukukun ob
jektifliğini tanımamak, aşağı yukarı, hukuk dev
leti fikrine aykırı hareket etmek demektir. İşte, 
'bugüne kadar çıkarılan af kanunları bu husu
siyet ve kıstaslardan uzaktır. Meselâ, !22 - 23 Şu
bat hâdisesine müteallik, af kanunu 4a bu şe
kilde çıkarılmıştır. Biz, o zaman da Komisyon
da bunun adalete, müsavata aykırı olduğunu 
ileri sürmüş ve umumî ve 'külli bir affın çıka
rılmasını istemiştik. Yalnız, memleket in içinde 
bulunduğu şartları, menfi vaziyetlere göre, gö
zetmek lâzımdır. Biz, bugün ekseriyet sistemi
ne dayanan bir Parlâmento değiliz. Biz, nispî 
temsil usulüne göre kurulmuş bir Parlamento
yuz. Koalisyon Partilerine dayanan bir 'Hükü
met teşkil etmiş vaziyetteyiz. Birinci Koalisyon 
Hükümeti af meselesinden dolayı yıkıldı. Hü
kümet, af meselesinden dolayı yıkılınca, mem
leketimizin bin bir çeşit dâva ve dertleri askıda 
kaldı. Hükümet buhranı 21 gün devam etti. Bu 
21 gün içerisinde, önüne set çekilmiş nehirlerin 
suları gibi, bir birinin üzerine yığıldı ve artık 
demokrasi düşmanları ortaya çıktılar. Bilhassa 
sol cereyanlar, «bu Meclisin bu memlekete hiç 
bir faydası yoktur,» dediler ve Meclisi tenkidet-
miye başladılar. Bu cereyanlar bu memleketin 
haysiyet ve şerefinin, hak ve hürriyetinin ve ha
yatının bekası olan demokrasi rejimini ortadan 
kaldırmak için gayret sarfettiler. 

'İşte, bu gibi durumlara nihayet vermek, ce
miyet 'hayatını tehlikeye sokan her türlü cere
yanlara karşı koymak, memleketimizin hayat ve 
bekasını korumak, bizler için millî bir vecibe 
haline gelmiştir. İşte, bu şartlar altında, biz de 
koalisyona girdik ve bir protokol tanzim ettik. 
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Niyetimiz umumi af olmasına rağmen, cemiyeti
mizin hayatını ve bekasını tehlikeye sokacak 
memleketimizdeki düşmanlara imkân ve fırsat 
tanımamak için bir protokol tesbit ettik. Bu af, 
o protokolün bir neticesidir. ıŞunu arz etmek is-
terinıki, bu kanun adalete aykırıdır, bu kanun 
müsavat prensiplerine aykırıdır, bu kanun aynı 
zamanda af müessesesini laçkalaştırmaktadır, 
bu kanun hukukun umumi esaslarına topyekûn 
aykırıdır. Yalnız, hukuk âlimleri muayyen nok
talar üzerinde kendi kanaatlerini birleştirmişler
dir. Bir cemiyetin hayatı tehlikeye mâruz kal
dığı takdirde, bu cemiyetin bayatını korumak 
lâzımdır; yoksa, adaletin, müsavatın, hukukun 
umumi prensiplerini mi tesis etmek lâzımdır di
ye münakaşa yapmışlardır. Âmme hukukçuları, 
«başta cemiyetin hayatını emniyet altına almak 
lâzımdır, ondan sonra adalet ve .müsavat huku
kun umumi prensipleri ıgelir» diye bir fikir mu
tabakatına varmışlardır. Ben de bu fikre aynen 
iştirak ediyorum. Günkü, herhangi bir şekilde... 

BAŞKAN — Sayın Diler, yalnız muhalefet 
şerhinizi söyl iyecektiniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Muhalefet 
şerhini anlatıyorum. Cemiyetin hayatı tehlikeye 
mâruz kaldığı takdirde, artık adaletten, müsa
vattan ve herhangi bir şekilde hukukun umum? 
prensiplerinden bahsetmek imkânı yoktur. Ce
miyet, Allah göstermesin, bir iç harbe, her hangi 
bir şekilde bir ihtilâle mânız kaldığı takdirde (Gü
rültüler) bu memleket feci akıbetlere duçar olur. 
Onun için, bu af, kısmi olmasına rağmen, az 
da olsa bir içtimai fayda meydana getirecektir. 
Nihayet, biz çıkardığımız kimseleri, herhangi bir 
şekilde, aileleriyle birlikte ölüme götürmüyor uz. 
Netice itibariyle, bunlar yuvalarına kavuşacak
lar ve yeni bir affın çıkarılmasının zeminini ha
zırlayacaklardır. Bu bakımdan af kanununun 
noksansız bir şekilde çıkarılmasını istiyorum. 
Hepinizi ıhürmet ve muhabbetle selâmlarım. 

Maddeler üzerinde görüşlerimi tekrar arz ede
ceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada bulunan Sa
yın Hatipoğlu arkadaşımız, sırasını Sayın Fer
da Güley'e vermiş bulunuyorlar. Buyurun Ba
yın Gülcy. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar. 
kadaşlarım, bugün huzurunuza gelen Af Ka
nunu tasarısı üzerinde söz almayacaktım, Fa^ 
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kat, bu affın siyasi affa teşmili ve umumileş-
tirilmesi mevzuunda gerek muhalefet sözcüsü 
arkadaşımız, gerek onu takiben birçok arka
daşlarımız bu kürsüye bâzı talepler ve iddia
lar çıkarmış oldukları için, sadece bu maksatla 
bendeniz huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Af şüphesiz, kişiyi insan yapan, insanileş-
tircn, faziletlerin en yükseği ve en üstünüdür. 
Aftan yoksun kişi ve toplum, hakikaten ışığı
nı kaybeder, insaniyetini kaybeder. Türk Mil
leti, bu bakımdan mevcut milletler içinde fa
ziletli, ışıklı millet vasfı bakımından en ileri 
bir millettir. Affetmesini bilir ve tarihi boyun
ca affetmenin örneklerini vermiştir. Bu mille
tin bir sözü olan, eski deyimiyle bir nusku mu
saffası olan bu meclislerde milletlerinin haslet
lerinden uzak değildir. Bu Meclis de affetmek 
faziletiyle faziletli, insani, ışıklı bir Meclistir. 
Bunu küçücük tarihinde isbat etmiştir. 1,5. se
neye varan küçücük tarihi içinde bu Meclis bir 
büyük siyasi af çıkarmış, bugün de bu af çiz
gisi üzerinde bir ikinci kademe vasfında olan 
diğer bir affı görüşmekte bulunmaktadır. 1,5 
sene içinde bir ihtilâl sonrası Meclisi olmasına 
rağmen, iki af müessesesinin sahibi olabilmiş
tir. İlerde 'tarihler ve tarihçiler, bu Meclisi 
ve bu Meclisin içinden çıkmış olan bu Koalis
yon Hükümetini, hangi şartlar içinde ve han
gi güçlükleri yenerek siyasi alffı çıkarabilmiş 
olduğunu takdirle, överek yâdedeceklerdir. 
Bâzı arkadaşlarımızın küçümsedikleri, azımsa-
dıkları birinci af müessesesini, müverrihlerin 
bu Meclis için ve bu Meclisin Hükümeti için 
büyük bir başarı ve bir iftihar payı olarak 
kaydedeceklerine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yarın, burada ko
nuşmuş olan ve siyasi af istemiş olan arkadaş
larımızın bu talepleri, Meclisin vicdanının kar
şısına dikilmiş kuvvetlerin bir neticesiymiş gi
bi, gazetelerimizde yayınlanacaktır. Hayır ar
kadaşlar, bu Meclisin vicdanında, bu Meclisin 
irfanında, bu Meelisin milliyetinde, bu Mec
lisin rejim anlayışında, demokrasi anlayışında, 
asîl 'hasleti ve hassası, fazileti diğer emsali hiç
bir Mecliste olmıyacak kadar mevcuttur ve 
bunun böyle bilinmesi ve kaydedilmesi lâzım-. 
dır. 

Evet, Anayasa affetmek hakkını Meclise 
tanımıştır. Af Meclisin hakkıdır, Anayasa ile 
aldığı hakkıdır. O halde bu hakkı Anayasaya 
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göre Meclisimiz kullanıyor mu? İddia odur ki, 
kullanmıyor. Meclisin dışındaki kuvvetlere, 
Meclisin dışından gelen isteklere mutavaat gös
tererek, Anayasadaki bu hakkını sarih olarak, 
eksiksiz kullanmıyor; kullanamıyor. Biz bu 
kanaatte değiliz. Meclisler haklarını, fertler 
haklarını kullanırlar. Hele bu hak Anayasa
dan gelen bir hak ise, şüphesiz iftiharla kul
lanılır. Ama bir Meclisin, tıpkı tek bir insan
da olduğu gibi, hakkını kullanırken, varlığı
nı idame ettirmek, varlığını muhafaza etmek 
ve kullanacağı hakların prosedürünü tâyin ve 
tcsbit ederken, muhtemel bütün aıvakibi düşü
nerek buna «göre hareket etmek de hakkıdır. 
Buna göre hareket etmeye de mecburdur. 

Muhterem arkadaşîarım, arkadaşlarımızın 
bir kısmı buraya gelip inönü'nün bilhassa, af 
mevzuunda nerede bulunduğunu yanlış olarak 
göstermişlerdir. Ben, arkadaşınız bu vesileden 
istifade .ederek bu tarih kürsüsünden milleti
min, Meclisimin huzurunda İnönü'nün af ko
nusunda nerede bulunduğunu kısa hatlarla ifa
de etmek istiyorum. (Sağdan, «sana ne» ses
leri) 

Sıeçim sonrası günlerinde idi. Partimin en 
yüksek bir organında toplanmıştık. Meclis açıl
mamıştı. Denildi ki, bir af getirilmesi hareket
leri vardır. Ortam şu şekilde mağşuştur. Bu va
ziyet 'karşısında Halk Partisi ıolarak nasıl hare
ket etmeliyiz? İnönü şu cievabı verdi: «Af, bir 
milletvekilinden gelirse, kürsüye çıkar, bir par
tinin genel başkanı olarak derim !ki; bu affı, 
Cumhuriyet Hükümeti getirirse, biz Halk Par
tisi 'olarak bu affın yanındayız. Cumhuriyet 
Hükümeti, Meclisin huzuruna çıkar, affı getir
diğini, milleti ve tarihi önünde bütün avakıbini, 
Ibütün mesuliyetini kabul ettiğini beyan eder-
se, Ibiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi
siyle beraber oluruz, Oylarımızla destekleriz. 
Çünkü, af insani bir şeydir. Af insani bir şiey 
olduğu için, benim partim de insan olmak, in
saniyet sahibi olmak Ibakımıridan kimseden faz
la olmadığı gibi, az da değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, İnönü koalisyona 
girdi ve koalisyonun başında Başvekil olarak 
vazife aldı. 1,5 seneden beri yaptığı şey, sadece 
bundan ibarettir. Cumhuriyet Hükümetinin ba
şındadır, bu Meclisinizin demokratik Hükümeti 
olmak çizgisi üzerinde vazife görmektedir; mil-
lıet ve tarih önünde mesuliyetini müdrik bir Hü-
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küme l olarak hangi mesafelerde, 'hangi ölçü
lerde bir affın getirilmessi gere'kiyor ise, bu me
safelerle, 'bu merhalelere gelince; Ibu ölçüde af 
getirmektedir. Ve ıbunu sizlerden aldığı kuvvet 
ile, sizlere niyabeten yapmaktadır. İktidarların 
vie hükümetlerin vazifesi, bir cemiyetin her han
gi bir nıdktasma arız ıolan ağırlıktan o cemiyeti 
kurtarmıştır, inönü'nün de, Hükümetinin de 
yaptığı budur. Şurada şu ağırlık var, şti tedhir-
leri alarak milleti ve toplumu bu ağırlıktan kur
taracağız. Bir balon yükselirken nasıl kum tor
baları aşağıya atılırsa, muayyen bir mesafede 
muayyen ağırhkta'ki 'kum torbaları aş'ağıya atı
lırsa, bir hükümetin de bunu yapması lâzımdır. 
İsmet inönü ve Hükümeti de bunu yapıyor. 
Daha evvelki mesafede* o adedde kum torbası 
atmak lâzımdı, attı. Bugün bu adedde ve bu 
ağırlıkta kum tortbası atılmak lâzım, onu atı
yor Yarın ibaşka mesafeye ve başka merhaleye 
gielince başka ağırlık ve adedde'ki kum torba
larını atacak ve mîlletimizin kaderinin balonunu 
daima yükseltme yolunda vazife görecektir. 
(boldan, «yok öyle şey» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Söz
cüsü arkadaşımız dediler ki, milletin hüyük (yo
ğunluğunun istediği af... 

Muhterem arkadaşlarım, hu meselede" şu öl
çü daha sahih ıolur. 10 senelik mücadele milleti 
"kutuplaştırmıştır, kutuplaştırmış idi, ikiye böl
müş idi. (Bu kutuplardan bir tarafın büyük bir 
çoğunlukla her hangi bir şeyi istemesi ve Hükü
metin bu isteğe, bu milletin büyük 'ekseriyetinin 
isteğidir diyerek uygunluk göstermesi, bizim 
içinde bulunduğumuz şartlar göz önünde tutu
lursa bu topluma huzur getirmez. Basmiyle, di
ğer kuvvetleriyle ıbu tarafta bir kutup, öbür ta
rafta bir kutup; bu kutupların bastırılması, bu 
iki kutbun âhenktar bir şekilde telif edilmesi 
lâzımdır. Hükümet bunu yapıyor. Meclis olarak 
1,5 senedir bunu yapıyoruz. (Soldan gürültüler) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin)* — Saç
ma. diyorlar, saçma diyorlar. 

^BAŞKAN — Mehmet Ali Bey, lütfen orta
lığı kızıştırmayın. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Halk Partisi olarak affın istismar 
edilmemesini, yalnız Halk Partisi olarak değil, 
koalisyonda hizmet gören diğer partiler olarak 
affın istismar edilmemesini, bir mevzu yapıl-
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mamasını rica ediyoruz. Kayseri 'Ceza Evinde 
babaları, kardeşleri, kocaları, arkadaşları olan
lar vardır. Elbette ki bunlar mustariptirler, mü-
teellimdirler, meyusturlar; doğru. Fakat bu ıs
tırabın ıbiran evvel hafifletilmesi, bertaraf edil
mesi, hangi yoldan yürüyerek elde edilir1? Bâzı 
arkadaşlarımız ıorada olanlarla ıstırap yakınlığı 
halinde değildirler. Sadece partilerine önümüz
deki seçimlerde rey toplamak, rey almak kay-
gısıile kaygılıdırlar... Bununla orada yatan ar
kadaşlara, vatandaşlara bu Meclisin affı gelmez, 
gelmesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
- Bu vesileden istifade edere'k bir noktaya 

daha değinmek: istiyorum. Gazetelerimiz, kom
şu memleketlerde cereyan eden bir ihtilâl dola-
yısiyle siyasi partilerin bâzı görüşlerini aksettir
memektedirler. «Şartlar tamam olursa ihtilâl 
olur» doğrudur. Şartlar tamam olmazsa ihtilâl 
olmaz demektir; mefhumu, muhalifi bu. Uydu
rarak, suni yollardan şartlar tamam edilemez. 
Şartlar talbiî oluş içinde ve tabiî tekevvün çiz
gisi içinde olur. Bu Hükümet ve bu Meclis 1,5 
seneden beri ne yapıyor? 1,5 seneden, beri rejimi 
kendi kendine müdafaa ettirmenin tedbirlerini 
alıyor, iktidar olarak aşırı tedbirler alıp sokak
taki hareketleri, o tedbirlerle disiplin altında 
tutma'k yoluna gitmiyor. Cemiyeti her tabaka
sında ve zümresinde, basınında, gençliğinde, iş
çisinde, memurunda, içindeki ihtiyaçları ser-
ibestçe ifade ve bu suretle kendi kendisini huzu
ra kavuşturmak imkânlarını veriyor. Balkınız 
hugün öğretmenler toplanacak. Dün işçiler top
lanmıştı. Öbür gün filân... Katiyen. Hükümet is
tiyor ki, toplum, bu milleti, bu içtimai heyet 
benim emrimle değil kendi kendisini müdafaa 
etsin; kendi kendini korusun ve koruyor da. 
Böyle bir Hükümet, demo'krati'k yolda yürüyen, 
demokratik hürriyetlere ve haysiyetlere el do
kundurmayan, hiçbir zümrenin ve sınıfın en 
ufak hakkına yan gözle bakmıyan, bâzı muha
liflerimizin ve bâzı basının insaflı olmıyan id
dialarına rağmen, sanki ihtilali geçirmemiş bir 
millet ve cemiyette olacağı kadar, 'hattâ ondan 
fazla, demokratik bütün müesseselerimize say
gı ile eğilen bir Hükümet elbette ,ki bu Meclisin 
yardımına lâyıktır. Muhtaç demiyorum, lâyıktır 
ve daima bu Meclisin yardımını görmesi lâzım* 
dır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bu Meclis ve Ibu Hükümet, siyasi affın diğer 

kademelerinin 'de yolu üstündedir. Uygun me
safeler aşıldıkça, uygun merhalelere geldikçe 
Cumhuriyet Hükümeti, ama bu Hükümet, ama 
bundan sonra ıgelece'k Cumhuriyet Hükümeti, 
kim olursa olsun, Cumhuriyet Hükümeti, mi'l-
letin menfaati için, rejimin menfaati için, 'Türk 
Milletinin atıfetlerinin bir ifadesi olarak, yeri 
ve zamanı ıgeldikçe, yeri ve zamanında yapıla
cak işleri yapacaktır. (Alkışlar) İhtilâl edebi
yatını bırakalım. İhtilâl edebiyatı ihtilâlden 
çıkmış bir millet için mutlaka zarar getirir, asla 
fayda getirmez arkadaşlarım. Düşünmek ve 
unutmamak lâzımdır ki, bir ihtilâlde en güç şey, 
Clemencau'nun dediği gibi, porselenleri muha
faza etmektir. 'Saygılarımla. ('Alkışlar) 

İBRAHİM OKTEM (Bursa) — C.H.P. Gru-
pu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın ök-
tem, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖKTEM 
(Bursa) — Çok muhterem arkadaşlarım, grupu-
muz mensubu Ferda Güley arkadaşımızın bura
daki 'konuşmaları tamamen şahsi beyanlarıdır; 
Grupumuzu ilzam etmediğini arz etmek mecbu
riyetinde' kaldım. Hürmetlerimle. (Ortadan al
kışlar) 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Grupunuz adına konuşuldu Sa
yın Arar. Sayın İsmail Hakkı Akdoğan konuş
tular. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Yeni-durum için 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeni .durumda ne var ki, her 
hangi bir konuşma mı geçıti. İşte gruplar adına 
konuşuluyor. Başkaca bir yeni durum yok. 

Mamafih, buyurun kısaca kürsüden lütfedin. 
M.P. MECLÎS GRUPU ADINA KÂZIM 

ARAR (Çankırı) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu ısabah, grupumuz adına bir arkadaşımız bu
rada konuşmuşlardır. Bilâlhara Adalet Partisi 
tarafından verilen bir takrir üzerine grupumu-
zun bu yönden kan atini izhar ve onun ışığı al
tında Yüksek Meclise arz için yeniden söz al-
mış bulunuyoruz. 

(Gürültüler, «takrir nedir, bilmiyoruz ki» 
sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar; Millet Partisi Meclis 

Grupu, siyasi mahkûmların affı mevzuunu hiç
bir zaman meşruiyeti yeni Anayasa ile tesbit} 
milletçe kabul ve Mecliste temsil edilen bütün 
siyasi partiler tarafından mütaaddit defalar te* 
yidedilen 27 Mayıs İhtilâlini manen mahkûm 
edecek bir tasarruf, bir hareket olarak kabul 
etmemiştir. Bize göre siyasi mahkûmların affı 
sadece ve sadece Türk Milletinin foir şefkat ve 
atıfet tezahürü telâkki olunabilir. Açik ve kapa
lı yollardan aksini düşünenlerin memleket için 
zararlı ve tehlikeli 'bir yolda olduklarına daima 
inanmışızdır. 

Muhterem arkadaşlar; İkinci Karma Hükü
met programında siyasi mahkûmların affı ile 
alâkalı olarak yer alan şu satırları hatırlatmayı 
faydalı bulmaktayız : 

«... Son bir sene zarfında memleketin siyasi 
huzurunu zedelemiş olan siyasi af konusunun 
sarih hudutlar içinde halledilmesi kararlaştırıl
mıştır... Bu konuda ehemmiyetli olan husus, va
tandaşı huzurdan ve çalışmaktan alıkoyan siya
si istismarın durdurulmasıdır...» 

Siyasi af mevzuunun istismarının vatandaşı 
huzurdan ve çalışmaktan alıkoyduğu yolunda 
Hükümet Programinda yer alan teşhise iştirak 
ettiğimizi o zaman açıklamış ve siyasi mahkûm
ların bir kısmının affedilmemesi halinde bun^a-
r_m durumlarının münakaşa edileceğini ve »bizzat 
Hükümetin koyduğu teşhise göre de vatandaşı 
huzurdan ve çalışmaktan alıkoyacak bir mesele 
olarak devam edeceğini belirtmiştik. 

O günden bugüne cereyan eden hâdiseler, 
teşhisimizin doğruluğunu, siyasi af mevzuunun 
koalisyon içi ve 'koalisyon dışı bâzı çevreler ta
rafından siyasi mülâhazalarla istismar edildiğini 
açıkça ortaya koymuştur. Memlekete huzur ge
tirmesi için tahakkukunu candan temenni etti-
ığimiz siyasi mahkûmların affı mevzuu bir istis
mar yarışı haline getirilmiş ve son birkaç ıgünün 
hadiseleriyle de ikaz kisvesine bürünerek yeni 
bir ihtilâli arzulıyan ve tahrik eden bir ölçüsüz
lüğe ulaşmıştır. 

İhtilâlci ve intikamcı tahriklerin alabildiğine 
devam ettiği bir huzursuzluk (Ortamında, ıbu or
tamın yaratılmasında mesuliyeti olanların siyasi 
affı samimiyetle istediklerini kabul etmeye im
kân tasavvur olunamaz. 

Son günlerde şiddetini artıran (bu karşılıklı 
tahrikâta netice vermiyecek gösterişçi teşefobüs» 
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lere memleketin, rejimin selâmeti ve genel si
yasi affın tahakkuku namma nihayet verilme
lidir. 

El birliği ile ve süratle bugünkü gergin hava 
bertaraf edilmeli ve Hükümet geçmiş hâdiselerin 
yaralarını tamamiyle sarmak yolundaki taahhü
dünü gerçekleştirmeli, siyasi mahkûmların top
tan affına ait tasarıyı Meclisin huzuruna getir
melidir. 

Şimdilik maruzatımız bu 'kadardır. (Alkış
lar) 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, tahdit önergesini okutunuz. 

.(BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri 1963 
bütçesine oy kullanmıyan arkadaşımız var mı?.. 
Olmadığına göre, oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım; 'Cumhuriyetimizin ıstırabının 
'giderilmesi ve huzurun tesisi için bâzı siyasi ve 
âdi mücrimlere ait benim kanun teklifim ile bir
likte diğer arkadaşların ve Hükümet tasarısı 
dolayısiyle, gerek siyasi, gerekse âdi mücrimle
rin affı hakkındaki, parti sözcüsünün, Adalet 
Partisi Sözcüsü arkadaşımın mütalâalarına işti
rak: ettiğimden konuşmıyacağımı arz «derim. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Aral. 
ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız bâzı suç 
ve cezaların affına dair kanun tasarısı aleyhinde 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Ceza 
evinde bulunan bir kusım vatandaşlarımız ile 
yakınlarının hiddet dolu duygularının karşı
sında kalacağımı 'biliyorum. Kendimi çok zor
lamama rağmen suçun mağduru vatandaşla
rımızın yaşlı gözleri, anasız, babasız, evlâtsız, 
kardeşsiz, kocasız kalanların teskini güç ıs
tıraplı halleri gözümün önünden gitmedi. 
Bu ıstıraplı tablo karşısında mağdur insanları 
teselli etmeyi bir vazife bildim. Bu saik-
lerlo düşüncelerimi açıiHaımayı vicdani borç 
saydım. 
- Tasarının gerekçesi tetkik edilecek olunsa : 
Milletçe kalınan büyük tehlikeler ile fevkalâ
de vaziyetin 'atlatılmış olması yeni Anayasa
nın tam teminata kavuşmuş bulunmasından 
suç ve cezaların bir âtifet olanak affına lü
zum görüldüğü foeyan 'edilmektedir. Birtakım 
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tehlikeler atlatıldığı, temel hak ve hürriyet
leri teminat 'altına alan yeni Anayasaya ka-

| vuşulduğu doğrudur. Acaba tehlikeli ve fevka
lâde vaziyetlerin sonu geldi mi? Anayasanın 
hak ve ' hürriyetler için koyduğu teminatlar 

! Anayasa sahifeleri arasmd-an çıkıp toplum bün-
\ yesinde yerleşti mi? Bu suallere cevap ara-
'• maya mecburuz. Hükümet bu suallere müspet 
| cevap vermiş değildir. Şu halde Anayasanın 
| teminatının gerçekleşmiş olduğundan, tehldke-
j lerin sonunun geldiğinden t>ahsedem'eyiz. Mil-
; lete veremediğimiz bayram hediyesini ahlâki 
! redaetleri ısabit 'olmuş âdi suçlulara nasıl ve

receğiz t 
! Hükümet yeraltı faaliyeti olduğunu kabul 
| eder, maceracılara nasihat yolu ile karşı koy-
! inakla zaten atıfetini göstermektedir. 
I Ahlâki redaeti olan suçlulardan erbabı na-
j muşu bizler korumaya mecburuz. Şu halde 

atıfet göstermek hakkı doğmuştur denemez. 
işlenen suç hem cemiyeti, hem ferdi maddi ve 
mânevi zarara uğratmıştır. Devlet otoritesi ih-
kakı hakkı cemiyet hayatını bozucu (bir unsur 
telâkki ettiği için fert adına bizzat ihkakı 
hak görevini üzerine 'almıştır. Bu sebeplerle 

j ceza vermek hakkı içtimai fayda ile mahdut 
adaletten doğmaktadır. Ceza vermek hakkını 

i muhik kılan sebepler baki kaldıkça, affın çı-
| karılması bir haksızlık teşkil edecektir. Dev

let suç mağdurunun kendine tevdi edilen 
öç alma hakkını yerine getirmemekle ikinei 
mağduriyetlerin sebebi olmaktadır. Sık sık çı
karılan af kanunları toplumun güvenliğini 
sarsacak bir •seviyeye gelmiştir. Suçun cezaisız 
kaldığı zihniyeti doğmuştur. Devlet af ile ceza 
vermek hakkında feragat ediyor. Bu feraga-
tiyle kendisini suçlu olarak tebaasına göster
mektedir. Kimsenin devleti suçlu durumuna 
sokmaya hakkı yoktur. Zira devlet Sakarya'da, 
Çanakkale'de, Dumlupmar'da, Yemen çöllerin
de "can verenlerin kanı pahasına kurulmuştur. 

| Bu neslin görevi Türk Milletini modern ha
yatın nimetlerine kavuşturmaktır. Demokra-

, tik düzene geçişte âdi suçluların mağduriyet
leri olmamıştır. Okulsuz köy, öğretmensiz okul, 
doktorsuz hasta, yatağı dopdolu hastane, su
suz köy, işsiz vatandaş oldukça, hak ve hür-
yetleri 'koruyan kurumlar kurulmadıkça Ana
yasa kâğıttadır. Demokratik rejim özde değil 
sözdedir. 
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Anayasa 'bu suretle hürriyete, adalete ve 

fazilete,-açık evlâtlar.nm uyanık 'bekçiliğini 
yaşlı gönüllerle bulacaktır. Bu.sebeplerle Ana
yasa çerçevesi içinde gerçekleşmiş demorasi-
rcıizin yurt sathımda mesut günleri başlamamış
tır. 

Af yoliyle hızır unîmaik serap peşinde koş
maktır. Şu halde gerekçedeki sebepler affın 
zaruretini izahtan uzaktır. Büyük Meclis her 
şeyi yapmaya kadirdir. Fakat ne derse densin 
ırmaklar ters akıtılmıyacaktır. 

Devlet kendi aleyhinde işlenilen suçları 
affın dişmda tutarken tebaası "aleyhinde iş
lenmiş cürümleri affedemez. insanoğlunun eli
ne kelepçe, diline kilit vuralibilir. Fakat ta
rihin hiçjbir devrinde insanoğlunun iradesine 
ve gönlüne tahakküm edilememiştir. Bu se
beplerle. suç mağdurlarının gönüllerindeki hid
det yerine sevinç yerleıştinlemiyecektir. 

Suçlar kanunların haksızlıklarından doğu
yorsa, bu kanunlar değiştirilmelidir. İşlen
diği zaman meri kanuna aykırı olduğu için 
suç sayıilıyorsa ve bu kanun haksız ise bu ka
nunu değiştirmeliyiz. Cezanın affı ile topluma 
fayda sağlanmış olmaz. İhtilâl ısonrası Meclisi
mizin çıkaracağı aflar antidemokratik kanun
ların Siebebolduğu mağduriyetleri 'telâfi etmek 
olursa faydalı bir iş yapılmış olacağı kanaa
tindeyim. Anayasaya aykırı konulardan bir 
tekini kaldırmıyan Hükümet bu tasarı ile gel
memeliydi. Hele bütçe müzakeresini kesip af 
ile uğraşmak tarihe karşı güç savunulacaktır. 
Soruyorum; ıbumu idi millete verilen söz, tutu
lan vaitler? 

Allah bile kulun kula ettiği haksızlığı af
fetmem buyurmuşlar. iKa a tülleri niçin affede
lim. Allah'ın affından mahrum olanlara Yük
sek Heyetiniz de merhametini esirgemelidir. 
Bu sebeplerle affı koalisyon rejimi fesada 
gitmekten kurtardığı için yalnız ve yalnız koa
lisyon protokol hükümleri dairesinde çıkarıl
masını, diğer genişletici hükümlerin reddedilme
sini Yüksek Heyetinizden gönülden rica eder, 
saygılarımı sunarım. (Ortadan alkışüar.) 

BAŞKAN —• Efendim, kifayet önergelerini 
okutmadan evvel, Sayın. Başbakan konuşmak 
arzusundadırlar. Buyurun, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
(Ortadan alkışlar) Muhterem arkadaşlar, bu-
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gün konuşmakta olduğumuz kanun, Karma Hü
kümeti teşkil ederken, imzalanan protokola da
yanan bir kanundur. 6 aydan beri protokol için
deki tarifini, tatbik şeklini, şümulünü hulûs ile 
tâyin etmeye çalıştık. Bugün huzurunuza bu 
emeklerin mahsulü olan bir tasarı gelmiştir. 

Biliyorsunuz, Birinci Koalisyon Hükümeti 
siyasi af konusundaki tartışmaların ölçüsünü bu
lamamaktan dolayı dağılmıştı. O zamandan beri 
muhalefet partisi siyasi af konusunu elinden bı
rakmadı. Fakat Hükümet programının tesbit 
ettiği sınırların içinde çalışmalarımızı devam 
ettirdiğimizden, bu propagandanın tesirini fiilî 
sahaya naklettirmedik. Hiç kimsenin gözünden 
kaçmamaktadır ki, siyasi af konusunun bu tarz
da istismarı huzursuzluğu artırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Koalisyon
da siyasi af konuşulduğu zaman biz bir hudut 
tesbit ettik. 4 - 5 - 6 senelikler affedilecek ve bu 
6 seneliklerin istifade ettikleri muafiyet mik
tarı geride kalanlara teşmil edilecek. .0.zaman 
bana söylemişlerdir ki, siyasi affı mutlak kâmil 
olarak istiyenler bizim 4, 5, 6 senelik dediğimiz 
affın bir kısmı ile razı olacaklarını söylemişler, 
alâkadarlarla temas ederek söylemişler. Yani o 
zaman 4 seneliklerle âzami olarak 5 seneliklerle 
iktifa etmek pekâlâ mümkün olacak idi. Bu an
cak bizim siyasi af meselesinin haklı olan hu
dutlarını isabetle bulmak gayretimizdendir ki, 
6 seneliklere de teşmiş olunmuştur. Ve ayrıca 
4 senelik bir af müddeti de buna ilâve edilmiş
tir. Makbule geçmedi. 

Bu siyasi af meselesini istismar konusu'ede
rek konuşan hatibi, her tarafta hattâ Meclis 
içinde bile görüyoruz. Düşünerek mi söylüyor, 
yoksa konuşmaya başladıktan sonra sözleri, dü
şündüklerini aşıyor mu, bunu takdir etmek 
mümkün değil. 

«Biz buraya kin ve intikam dolu olarak gel
dik» diyor. (Soldan gürültüler, kim diyor ses
leri) Böyle diyorlar. «Halk bunu istiyor» diye 
her yerde yazıyorsunuz. Halka, tamamiyle «halk 
bu sizin istediklerinizi istiyor» havasını yayma
ya çalışıyorsunuz. (Soldan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen sükûneti mu
hafaza ediniz. Hüseyin Bey, İçtüzük hükmünü 
tatbik ettirmeye bizi icbar etmeyin, arkadaşla
rım lütfen yerinize oturunuz. 
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NUClP MlEKELÂMOULlT (izmir) — Sa

yın Başkan, ya susturunuz, ya susturalım. 
BAŞKAN — Necip Mirkelâmoğlu siz lüt

fen susunuz, karışmayınız. Buyurun, Sayın Baş
bakan, lütfen devam ediniz. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, hiç kimseyi kırmak 
maksadı'ile söylemiyorum. Mesele, sizi memleke
tin vaziyeti ve siyasi af konusundaki Hükümetin 
tutumu üzerinde açıkça aydınlatmaktır. Niha
yet, iktidar ve muhalefet partileri olarak birbi
rimizle iyi geçinmenin ve beraber çalışmamızın 
hudutlarını bulmak mecburiyetindeyiz. (Orta
dan ve sağdan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Karma Hükü
met zamanında siyasi af konusuna temas etme
dik'. Bu kanun, vazife suiistimalleri ile Devlete 
verilen zararların kayıtları içinde çok dar bir 
mahiyette çıkacak ve geniş ölçüde bir kolaylık 
ve rahatlama yapmıyacak zihniyeti ile hazırla
maya çalıştı. Yani muztar kaldıkça genişletti, 
protokolde yazdığımızın dışma çıktı, geniş bir 
nf tasarısı getirmeye çalıştı. O kadar geniş hu
dutlar içinde af geldi ki, bizim arkadaşlar bu 
sabah çalışmışlardı, bizim arzu etmediğimiz hu
dutları bulmuştur. Bizim arzu etmediğimiz hu
dutlar için, size kolayca anlıyacağınız bir misal 
vereyim. Şimdi biz bu kanunla 15 Şubat gününe 
kadar bizim hükümetlerin zamanında, (geçeıi 
iktidardan sonra, ihtilâl devresinden sonra gel
miş olan demokratik Hükümet zamanında) 1,5 
senedir Hükümet ediyoruz. «Bu zaman zarfında 
vazife suiistimali yapmış olan büyük memurları 
affediyoruz.» Şimdi, buna nazarı dikkatimi eel-
bettikleri zaman düşündüm ki, buna hakkımız 
yoktur. Zira biz Hükümet olarak 1,5 seneden 
beri mesuliyetini taşıdığımız Hükümet olarak, 
vazife suiistimalinin affedileceği zihniyetiyle 
hareket etmedik ki. (Orta sıralardan, bravo ses
leri, alkışlar) Şimdi bunun için bir tashih ya
palım diye teşebbüs ettiler. Ortak kanatlardan 
arkadaşlara dedik ki ; «gerçi vakit çok dardır; 
ama aıılatabilirseniz ikna edebilirseniz bu kaydı. 
düzeltelim de bizim zamanımızda af vazife suiis
timaline şâmil olmasın.» Bizdeki anlayış tarzı 
budur. Bugünkü konuşmalarda bizim Koalisyon 
arkadaşımızla aramızda ihtilâf olduğundan bah
sedildi ve bunlara karşı şöyle böyle taahhütlere 
girdiğimiz belirtildi. Hepimiz memleket karşı-
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sında konuşuyoruz ve konuştuklarımız üzerinde 
sonradan aramızda fikir teati ederiz. Ehemmi
yetlisi vardır, ehemmiyetsizi vardır; anlaşırız 
ve devam ederiz. Bunlar büyültülecek şeyler de
ğildir, her karma hükümetin içinde olacaktır ve 
meseleler mütemadi bir anlaşma havası içinde 
çözüme bağlanacaktır. Bu sözlerden siyasi affın 
istikbali için benim bir taahhüde girdiğim mâ
nası çıkarılır, diye bugün burada bu sözü aldım. 
Adalet Partisi muhtırasına cevap verdim. Irak 
ihtilâlini taleplerine mesnet yaparak geniş ölçü
de bir af için, siyasi af için bana müracaat et
mişlerdi. Cevap verdim kendilerine; her iki nok-
tai nazar efkârı umumiyenin bugün malûmudur. 
Bir kere daha cevap aldım. Fakat ona artık ce
vap vermek için lüzum bulunmamaktadır. Çün
kü, efkârı umumiyeye, söyliyeceğimiz şeyler, her 
birimizin ne düşündüğü açık bir surette akset
miştir. Bu konu üzerine yazışmaya devamda, ar
tık ciddî bir mâna kalmamıştır. (Ortadan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi siyasi af ne vakit konuşulacaktır? Si
yasi okta olgun olacak, olmıyacaktır. Ben Ada
let Partisine cevabımda söyledim ; burada efkâ
rı umumiyeye de söylüyorum: Siyasi affın gö
rüşülmesine mâni olan başlıca unsur; siyasi af
fın başlıca bir konu olarak istismar edilmesi, 
tahrik vasıtası yapılmasıdır. Bunu açık olarak 
belirtmek isterim. (O. H. P. sıralarından, alkış
lar.) Tahrikler devam ettiği müddetçe bu hıese-
leyi görüşmiyeceğiz. Bu yapılmadığı zaman ne 
vakit görüşeceğiz İstikbale ait hiçbir taahhü
düm yoktur. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 
Ben memleketin muhtaç olduğu meseleleri ve 
dertleri lâyık olduğu ölçüden daha geniş müsa
maha ile, daha çok iyilik getirecek ölçüleri ter
cih ederek, tatbik etmek istidadında olan bir 
insanım. Başka hiçbir kuvvetim yoktur; Bü
yük Meclisten güvenoyu aldığım müddetçe bu
radayım ve bu güvenoyu almak üç .partinin be
raber çalışmasına bağlıdır. İstediğiniz zaman 
bu Hükümeti vazifesinden alıkoymak elinizde
dir. Hiçbir zaman Meclisin ve mebusların teşeb
büsü-ile, partilerin teşebbüsü ile bir siyasi hat 
tâyin edilecek ve aklımızın ermediği, onun me
suliyetini almak için kendimizde hak ve takat 
görmediğimiz zaman o mesuliyeti bize yükleme
ye hiçbir kuvvet kâfi gelmez. (Ortadan ve sağ
dan: «bravo» sesleri.) Aklımızın ermediği me
suliyeti taşımayız. Bunun açıkça bilinmesini 
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isterini. (Ortadan alkışlar) Zannediyorum, her 
tarafını söyledim. 

Koalisyon grupu içindeki münakaşalarımız, 
aramızda ayrılık ifade eden bir mahiyette değil
dir; bir koalisyon içerisinde daima olabilecek 
hâdiselerdir. Konuşuyoruz, anlaşıyoruz, devam 
ediyoruz. 

Bugün bahis konusu olan, geniş ölçüde bir 
Af Kanunu çıkarmaktır. Bu Af Kanunu tarih
leri itibariyle son anda bizim, Hükümet olarak 
arzu ettiğimiz hududu taşmıştır. Düzeltirseniz 
buna çok memnun olacağım. Biz kendi mesuli
yetimiz zamanında işlenmiş olan vazife suiisti
mallerinin affolunmasını teklif etmiyoruz. Tasa
rı, seyri itibariyle bu mânayı tazammun etmek
tedir. Bunu düzeltirseniz bunu müteşekkir olu
rum. Siyasi affın âtide ne vakit, ne şekilde, ne 
suretle görüşüleceği veya hiç görüşülmiyeceği 
hususunda hiçbir taahhüde girmiş değilim. Va
ziyet bundan ibarettir. (Ortadan, şiddetli ve sü
rekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Genel Başkanı 
Sayın Ragıp Gümüşpala. (Sol taraftan sürekli 
ve şiddetli alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA RAGIP GÜMÜŞPA-
LA (izmir) — Aziz arkadaşlarım, Sayın Hükü
met Başkanının birinci Koalisyon devrine kadar 
gitmek suretiyle yapmış olduğu konuşmalar 
üzerine cevap vermek zaruretinde kaldım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Birinci Koalisyon 
Hükümeti teşekkül ettiği zaman, liderler Reisi
cumhurun huzuruna davet edilip kendilerine 
Hükümetin teşkili vazifesi verildiği zaman, Sa
yın Reisicumhur şunu ifade buyurmuşlardı: 
«Fikirlerinden ve tecrübelerinden istifade et
mek ve fakat partilerin ve partisinin üstünde 
tarafsız olmak üzere bu Hükümeti kurma vazi
fesini Sayın inönü'ye veriyorum.» demişlerdi. 

. Arkadaşlarım, Koalisyonun teşekkül ettiği-
zamana kadarki memleket içindeki havayı hepi
niz takdir edersiniz. Bir 27 Mayıs meydana gel
miş, bu 27 Mayıs memleketteki küskünlükleri 
kaldırmak, memleketteki ikiliği kaldırmak ve 
kardeş kanının dökülmesine mâni olmak için 
yapılmıştı. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) (Or
tadan, şiddetli gürültüler, gayrimeşru bir ikti
dar için, sesleri.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Gayrimeşru 
bir iktidarı yıkmak için yapıldı. 
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BAŞKAN — Dinliydim efendim, Sayın Coş

kun Kırca, Sayın Coşkun Kırca, bu atakları siz 
yapmayın hiç olmazsa, Sayın Giritlioğlu... Din
leyiniz efendim. Oturunuz sıralara sükûnetle, 
dinleyiniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA RAGIP GÜMÜŞPA-
LA (Devamla) — Sabırlı olun, sabırlı olun, ha : 

zımkâr olun, sabırlı olun. 

BAŞKAN — Sükûnetle dinleyiniz efendim, 
lütfen dinleyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA RAGIP GÜMÜŞPA-
LA (Devamla) —• Kıymetli arkadaşlarım, bu çok 
iyi ve memlekette yatıştırıcı ve birleştirici olan 
(Şiddetli gürültüler) Ne yazık ki, bütün arka
daşlarımı veyahut bütün yazarları kastetmiyo
rum. (Ortadan, şiddetli gürültüler.).. 

ARİF ERTUNGA (îsmir) — Anayasanın bi
rinci sayfasını okuyun. 

BAŞKAN —• Herkes biliyor, Anayasanın bi
rinci maddesini rica ederim, bağırmakla neyi 
halledeceksiniz ? 

A. P. GRUPU ADINA RAGIP GÜMÜŞPA-
LA (Devamla) — Arkadaşlarım, biz Parti Baş
kanınızı sükûnetle dinledik, siz de lütfen sükû
netle dinlemeyi öğrenin. (Soldan, şiddetli al
kışlar.) (Ortadan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Arif Bey, içtüzüğü galiba ilk 
defa sizin hakmızda tatbik etmek mecburiyetin
de kalacağım. (Gürültüler) 

A. P. GRUPU ADINA RAGIP GÜMÜŞPA-
LA (Devamla) — 27 Mayısın çok iyi niyetleri 
olduğu ve bütün Türk Milletinin buna bel bağ
ladığı günlerde bâzı yazarların ortaya çıkması 
ve memleketi ikiye ayırıcı taktiklere devam etme
leri, 27 Mayısın ilkelerini tamamen kaybetmiş 
ve memleketi tıpkı eski vaziyetten kötü duruma 
sürükler bir vaziyet almıştı. Arkadaşlar, o gün
kü birkaç yazarın yazılarında memlekette mil
yonlara teşmil edilen, «kuyruk, düşük, alçak» 
vasıflarını hatırlatırım sizlere (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlarım, Türk Milletine yöneltilen bu 
hakaretler karşısında bizim, sükûnetle, sabırla 
kendimizi anlatmak ve vatandaşa kendimizi be
lirtmek için her türlü harekete geçtiğimiz gibi, 
yine bu küskünlükleri yatırmak için de, işte, bi
rinci koalisyona girmekle hakkımızda reva görü
len bu kadar tertip ve tezvirlere rağmen, iyi ni
yetimizi, vatanperverliğimizi izhar ettik ve bi
rinci koalisyona girdik. (Soldan, alkışlar) 
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Bu koalisyona girerken arkadaşlarım, biz, 

Hükümet Başkanımızı tıpkı Reisicumhurun ifa
de ettikleri şekilde, partisinin bir genel başkanı 
olarak değil, tarafsız bir Hükümet Başkanı ola
rak selâmlamak ve memleket realitelerini başba-
şa vererek halletmek istiyorduk (Soldan alkış
lar) Bunda aldandık arkadaşlarım. Biz, yalnız 
bugüne kadar bir af mevzuu ile ortaya çıkmış 
değiliz. Affın memleketteki huzur için getirilme
nin bir vasıtası olacağına inandık ve bu suretle 
bunu getirdik; istismar da etmedik. Daha Aralık 
1961 başında Grupumuz tarafından ittifakla ve
rilen kararla bütün partilerimize teklif ettik, 
partilerüstü birer komisyon teşkil edelim, bu ko
misyonlar birleşsin, bugünkü Hükümete destek 
olsun, bunu hiçbir parti, hiçbir zümre istismar 
etmesin. Memleketin görüş vaziyetini, vatandaşı
mızın isteğini, birleşelim, tetkik edelim, görüşe
lim, Hükümete intikal ettirelim, dedik. Teklifi
mize cevap dahi verilmemiştir. Ve yine koalis
yon devam ederken, Nisan ayı içinde birer ko
misyon teşekkül etmişti, iki parti arasında; bu 
komisyonlar memlekete ait birçok hususatı ele 
almış ve çok iyi safhalara giden bir durum mey
dana gelmişti. Ve biz, liderler toplantısında, 
merkez idare kurulu toplantısında, «bizi anla
yın, bizim de görüşlerimizi dikkatle dinleyin» 
dedik. «Biz, Hükümeti desteklemeye kararlıyız» 
dedik. Hükümetin istifası ile Karşılaştık : 11, 12 
Mayıs, 13 Mayıs vaziyeti ve nihayet 13 Mayıs 
Hükümet tebliği. Hükümet tebliğinde, yapılması 
gereken birçok hususat mevcut iken, af üzerine . 
gidilmeyeceğinin ilân vaziyeti vardır. Biz, affın 
bir zaruret olduğunu ifade etmiştik ve yine Hü
kümete hef hususta müzahir olacağımızı, destek. 
olacağımızı belirtmiştik. Arkadaşlarım, Sayın 
Hükümet Başkanı,' âdeta bir parti genel başkam 
vaziyetinde, burada, bizim kin ve intikam üze
rinde durduğumuzu ve bâzı arkadaşların gö
rüşlerini tahrif etmek ve gazetelere maksadı 
mahsusla başka türlü geçirilnıek suretiyle bura-' 
ya başka türlü aksettiriyorlar. Ben Hükümet 
Başkanının bu hususa hiç temas etmemesini ar
zu ederdim. (Soldan, alkışlar) Bizim aramızda 
kinci, intikamcı yoktur, arkadaşlar. Biz, sizin, 
Türk Milletinin kanlarını taşıyan insanlarız. Bu 
memleketin başına gelecek bir ihtilâlin nelere 
mal olacağını, neler getireceğini müdrik insan
larız. Bu memleketi biz, bir Güney - Kore yap-
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mak niyetinde değiliz. Bunu bilmeniz lâzım. 
(Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlarım, biz bugünkü koalisyonun da 
devamını istiyoruz. Yeter ki, bizim iyi niyetle
rimiz anlaşılsın; tahrif edilmek suretiyle efkârı 
umumiyeye başka türlü aksettirilmesin. 

Hükümet, bir plân hazırlamıştır; tatbikini 
görelim ve muvaffakiyetinden biz de memnun 
olalım, kendilerini destekliydim. Bir bütçe mey
dana gelmiştir. Bütçenin tatbik vaziyetini göre
lim; biz de icabettiği zaman Hükümeti ve bu
günkü koalisyonu destekliyelim. Yalnız, yeter 
ki, arkadaşlar, tarafımızdan düşünülmiyen, hâ
tıra gelmiyen işleri ortaya çıkarmasınlar. Mem-
leketseverlik, şu veya bu zümreye ait değil, 
Türk Milletinin 30 milyonuna aittir. Hiçbir 
kimsenin bunu bölmeye hakkı yoktur, arkadaş
lar. (Soldan, şiddetli alkışlar) Biz, bu istikamet
teyiz, arz ve istirham ediyorum, anlayışlı olalım 
ve bu 30 milyonun kalkınmasını, refahını, saa
detini birleşmekle ve artık partizan zihniyetten 
uzaklaşmakla bunu temin edelim. Memleket sc-
verlik, hepimizin vazifesidir. Biz de en az sizin 
kadar bu memleketi seven ve her an için bu 
memlekete kanımızı dökmeye hazır insanlarız. 
Bunu da arz ediyorum, hürmetlerimle muhterem 
arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) » 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hükü
metten bir sual soracaktım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, biraz evvel 
Başbakan İnönü kürsüde iken sorsaydmız? Ken
dileri şimdi kürsüde değil. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan, soruyorum, Başbakan İnönü, şahsı na
mına mı, Hükümet namına mı, grup namına mı 
konuştu?. 

BAŞKAN — Başvekil olarak tabiî buradaki 
beyan. 

Sayın Feyzioğlu Hükümet adına söz mü isti
yorsunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Evet efendim, 

BAŞKAN — Sayın senatörler, oylamada ka
rışıklık olmasın, lütfen en arka sıralara oturu
nuz. 
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Buyurun, Sayın Peyzioğlu, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

DIMCISI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Sa
yın Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, 1 nci koa
lisyon Hükümetinin hangi şartlar altında kuru
lup bozulduğuna dair bâzı beyanlarda bulundu
lar. Tarih önünde... (Soldan, gürültüler) Haki
katlerin söylenmesinden ne kadar korkuyorsunuz. 
(Soldan, gürültüler ve «siz korkuyorsunuz» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Eeyzioğln, lütfen devam 
buyurun efendim, karşılıklı konuşmayın, lütfen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— 27 Mayıs Devriminin niçin yapıldığı nokta
sından başlıyan bir konuşmayla fikirlerini ifade 
ettiler. 27 Mayıs Devriminin mânası ve mahi
yeti hakkında çok çeşitli görüşlerin, yazarlar ta
rafından sorumluluğunu ne Sayın Gümüşpala'-
nın, ne benim, ne başka bir arkadaşımızın taşı
masına imkân olmıyan çeşitli ağızlar tarafından 
söylenmiş binbir çeşit izahı olabilir. Ama bu 
Meelise her biri milletvekili olarak şu Anayasaya 
göre seçilmiş milletvekilleri olarak gelmiş insan
ların bu Anayasanın kurduğu nizamı savunma
ya, bu kürsüden namus yemini yapmış olan in
sanların 27 Mayısın tarifi ve mânası konusunda 
Büyük Türk Milletinin ezici çoğunluğiyle kabul 
edilmiş olan bu Anayasanın dibacesindeki anla
yışı benimsemeleri, millî birlik ve selâmet yolun
da ilerlemenin temelidir, arkadaşlarım. (Orta
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Çok muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu temel 
noktada defalarla imzalarımızla, beyanlarımızla 
tescil ettiğimiz gerçekleri reddi inkâr yoluna git
mekten vazgeçmez isek, bu temel noktada bir de
fa değil, bin defa dudak ucuyla ve kalem ucuyla 
verilmiş şeref sözlerini, hakikaten yürekten ve
rilmiş sözler olarak, yüksek ve yüce tutmazsak, 
işte o zaman Sayın Gümüşpala'nm da bir asker 
ve bir vatanperver olarak bizim kadar istediğine 
emin olduğum millî huzur, onun da hiç arzu et
mediği istikametlerde sarsılabilir. Bu gibi hare
ketlere cesaret vermemek sorumluluğu, parti li
deri olarak hiç değilse, en az bizim kadar onun 
da omuzlarındadır. (Ortadan, bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs hiç şüphe
siz, bu memlekette huzur içinde, birlik ve bera
berlik içinde bütün vatandaşların eşit haklara 
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sahibolacağı bir Anayasa nizamının yeniden ku
rulabilmesi için yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın açıktan 
açığa çiğnenmesi, hukuk dışı ve Anayasa dışı tu
tum ve davranışlariyle bir iktidarın meşruluğu
nu kaybetmesi karşısında, milletin direnme hak
kını kullanması mânasını taşıyan bir hareketi, 
basit bir darbe hareketi gibi, hattâ caniyane bir 
darbe hareketi gibi tasvire çalışan kalemlere Sa
yın Gümüşpala kanat germesin. (Orta sıralar
dan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) Bir lider 
sabah kalktığı zaman memleketin havası nedir 
ve nereye gidiyor, bakacak. Kendisine bağlı, tabi, 
kısmen dostu, kısmen yakın arkadaşı, sorumlu
luk arkadaşı olan insanların neler söyleyip, ne
ler yazdıklarına bakacak ve acaba benim bugün 
söylediğim, bütün milleti bir vatanperverlik 
şuuru etrafında birleştirmeye savaşan şu sözle
rimle bu sözlerin bir münasebeti var mı, diye dü
şünecek. Ben, Sayın Gümüşpala'nm altına im
zasını koyduğu şu vesikadaki anlayıştan ayrıldı
ğına kaani değilim. Yalnız beklediğim bir şey 
var; cesaretle, asker şerefiyle, politikacı şere
fiyle, «evet imzamı attım, sözüm sözdür, bu ina
nıştayım» demesini bekliyorum. Huzur bu yol
dan gelir (Ortadan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, partizan zihniyet
ten bahsedildi. Ne dünkü Hükümet, ne birinci 
karma Hükümet, ne ikinci karma Hükümet asla 
partizan zihniyetle hareket etmemiştir. Bu mem
leketin tarihinde partizanlığın, bir parti men
faati için valisinden, kaymakamına; bankasından 
umum müdürüne; benzininden, arabasına bütün 
Devlet teşkilâtının seferber edildiği partizan 

] zihniyet bu memlekette artık tarihin malı olmuş-
! tur. Şimdi, hükümetler kendilerini yalnız millc-
: tin hizmetinde bilmekte, hükümetler her dev

let memuruna ve her devlet teşkilâtına; «siz bir 
! partinin değil, bir iktidarın değil, milletin hiz-
' metindesiniz» telkinini yapmakta, emrini ver-
• mektedir. (Soldan, gürültüler ve «yalan» ses-
: !o ri) 
. Muhterem arkadaşlarını, bu memleketin tari-
! hinde hakikaten büyük tahribat yapmış olan ida

re ânıirlerinin, ceplerinde bir not dcfteriyle, köy 
köy dolaşıp, okul, çeşme hizmet götürmesi gere
kirken «bizim partimize kaç. rey verdiniz? öbür 
tarafa kaç rey verdiniz» diye sual sordukları 
devir geçmiştir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
memlekette partizan idare yoktur. (Soldan şid-
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detli gürültüler, sağdan «var var» sesleri) Yok
tur. Yer yer haddini hilmiyen vazifesini bilmiyeıı 
ve kendisini Büyük Türk Milletinin hizmetin
de değil, bir siyasi partinin veya bir iktidarın 
hizmetinde zanneden gafil devlet memurları çı
karsa, bunların karşısında muhalefet mensubu 
arkadaşlarımız kadar, en az onlar kadar Hükü
metin do, bütün üyeleriyle ve bütün kanatla fiy
le hassas olduğunu arkadaşlarımın bilmesini ri
ca ederim. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şu vesikada beraber 
miyiz, değil miyiz? Ben Adalet Partisi Genel Baş
kanından, bu kürsüde bunun beyanını beklerdim. 
Eşit. şartlar altında serbest ve dürüst bir secimle 
iş başına geldikten sonra siyasi rakiplerini berta
raf etmek ve iktidarlarını her ne pahasına olursa 
olsun devam ettirmek gayretine kapılan liderlerin 
elinde, millete vadettiği hürriyet anlayışından 
ve demokrat/ile nizamdan zamanla adım adım uzak
laşmış, demokratik nizamın teminatını sağlıyan 
basın, üniversite, adalet cihazı ve âmme müessese
leri üzerinde ağır baskılara girişmiş, din duygu
larını siyasi maksatlarla istismar etmiş, medeni 
varlığımızın temeli olan devrimlerin ret ve inkâ
rına yol açmış, partizan tutumuyla vatandaşlar 
arasında husumet ve nifak yaratan bölücü ve ayı
rıcı sözde cepheler kurmaktan çekinmemiş millî 
varlığımızın timsali olan Şerefli Ordumuzu, siya
si emel ve maksatlara.vasıta etmeye kalkışmış, ge
rek mevzuat ve gerek tatbikat olarak seçimlerde 
eşitlik, güvenlik bırakmamış, bunları bertaraf et
miş, Devlet Radyosunu partizan aletlere, parti
zan maksatlara alet etmiş, sonunda Meclis mura
kabesini dahi fiilen işlemez hale getirmiş, nihayet 
hukuk dışı İLI t um ve davran ıslariyle gayrimeşru 
bir baskı idaresi haline gelmiş olan bir iktidara 
karşı 27 Mayıs Devriminin, milletin direnme hak
kını kullanarak yapılmış bir hareket olduğunu 
Say m (iümüspala imzalariyle tevsik etmişlerdir. 
Bugün İni imhaya sadık mıdırlar, değil midirler? 
Huzur yolu buradan geçer. (Ortadan şiddetli al
kışlar, bravo sesleri) Bu vesikanın altında, Ka-
gıp Gümüşpala, İsmet İnönü, Sayın Ahmet Oğuz, 
Sayın Enver Adakaıı ve Sayın Ekrem Alican'm 
imzaları vardır. Denebilir ki, bu şu şartlar altın
da, bit şartlar altında imzalandı. Arkadaşlarım, 
bu memlekette en ağır şartlar altında dahi, çok 
basit sayılabilecek vatandaşlar, hayatlarının teh
likeye mâruz olduğu şartlar içinde dahi, gerçek
ten başka bir şey söylememesini tül diler. Ben 
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eminim ki, bu memlekette Ordunun en yüksek 
mevkiine kadar gelmiş olan.bir sayın parti lide
ri, cihetteki kanaatlerinin aksini ifade eden bir 
vesikanın altına hiçbir şart altında asla imza 
koymamıştır. (Ortadan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözler seçimden 
evvel söylendiği gibi seçimden sonra da söylen
di. 27 Mayısın inanası üzerinde zaman zaman 
bu Mecliste beş parti bir araya gelip tebliğ neş
retti. Beş partinin grup başkanvokilleri, hür ira
delerini kullanarak bu memlekete huzur ve se
lâmet yolunu açmak için ve hakikaten siyasi ta
rihimizin acı bir çekişme safhasını kapatıp, mil
lî beraberlik duyguları içinde fikir münakaşasiy-
le iktisadi ve içtimai kalkınma dâvalarına eğil
mek için müşterek protokoller İmzaladık. (Sol
dan gürültüler) 

Çok muhterem arkadaşlarım, meseleyi hülâ
sa edeyim; mesele, bir siyasi partinin genel baş
kanının, Başbakan olduğu zaman bu sıfatı mu
hafaza etmesi veya genel başkan durumunu mu
hafaza edip etmemesi değildir. Dünyanın hiçbir 
demokratik ülkesini bilmiyorum ki, bir siyasi 
partinin başkanı, Başbakan oldu ve partisinin 
ağırlığını ve kuvvetini o Hükümete kattı diye, 
partisinin genel başkanlığından uzaklnşsm. Bir 
Başbakandan ve onun yanındaki bütün vazifeli 
bakanlardan beklenecek olan şey, Hükümette 
bulundukları süre içinde yalnız Türk Milletinin 
hizmetinde olduklarını hatırdan çıkarmamaları
dır. Yalnız, partizanlık bahsi açılmışken şu nok
tayı belirtmek isterim ki, bugün bu memlekette 
huzuru en fazla tehdit eden şey, eski tip bir par
tizanlık anlayışının, yani Demokrat Parti dev
rini bütün kusurlardan münezzeh ve ondan son
ra gelen bütün devirleri her türlü kötülüklerin 
birleştiği ve toplandığı devirler olarak ak ve 
kara gibi gösterine yolunda olan tahrikçi beyan
lar, tahrikçi ifadelerdir. Eğer bu memleketin 
huzuruna hizmet etmek yolundaki biraz evvel 
söylediği vaitkâr sözleri, «Plânın tatbikini des-
tekliycceğiz, bütçenin başarı ile tatbikini yü
rekten destckliyeceğiz» yolundaki hakikaten 
Oümüşpala'nın mevkiine, gelmiş bir insana yakı
şacak o güzel .sözleri yürekten benimsemiş ola
rak davranacak isek, bu memleketi 27 Mayıs ön
cesinin bugün ortadan kalkmış olan bir siyasi te
şekkülünü âdeta varmış ve yaşıyormuş gibi ele 
alıp, onun mücadele usulleriyle bir memleketi 
iki kampa ayırmak teşebbüsünden vazgeçilme-
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sidir. Çünkü, Sayın Gümüşpala imzaladığı şu 
vesikada, bakınız bu mevzuda millet huzurunda 
hangi şeref sözünü vermiştir : 

«27 Mayıs İhtilâlinin yıktığı ve millî vicda 
mu mahkûm ettiği Demokrat Parti zihniyetini 
ve onu temsile veya devam ettirmeye teşebbüs 
mahiyetindeki her türlü davranışı şiddetle red
dederiz.» Ben şimdi şiddetle reddetmesini değil, 
hafifçe reddetmesini bekliyorum. (Ortadan bra
vo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, 
bu memlekette siyasi partilerin muhtelif ka
demelerinde bulunan insanlar veya vatandaş 
kütleleri, kısa zamanda birtakım acıları 27 Ma
yıs öncesinde veya 27 Mayıstan sonra şu veya 
bu kademede, şu veya bu ölçüyü aşmış, me
murun veya tatbikatçının yaptığı hatanın acı
sını unutmıyabilirler. Ama siyasi partilerin 
sevkü idare mertebesine gelmiş olan, genel 
başkanı durumuna gelmiş olan insanların, bu 
mevzularda memlekete yalnız geleceği göster
meleri ve yalnız geleceğe gözleri çevrik olarak 
uğraşmaları icabeder. (-'Soldan gürültüler) 

•Bir taraftan mazinin acılarını unutalım 
derken, diğer taraftan bir siyasi politikayı yal
nız mazi üzerine ve yalnız mazinin istismarı 
üzerine dayandırmaya çalışmak, gözünü istik
bale çevirmek değildir. (Orta sıralardan alkış
lar) (Soldan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı açıkça 
tasrih edeyim. Sayın Gümüşpala bu kürsüde, 
Türk Milletinin bir bütün olduğunu ve bütün' 
fertlerinin aynı derecede haysiyetli, şerefli 
ve vatanperver olduğunu söylerken; bizim da
ima ve her devirde savunduğumuz çok kıymetli 
bir fikri savunmuştur. Demokratik rejime inanç 
bununla başlar. Bütün faziletli insanlar bir ta
rafta, bütün kötü insanlar bir tarafta diye bir 
ayırım, 'hiçbir zaman olamaz ve Ihiçbir zaman 
olmamıştır, hiçbir zaman olmıyacaktır. Bu iti
barla hakiki vatanseverlik ve metni eketseverlik 
ve demokratik rejime yürekten inanış, birta
kım insanları vatanperver, birtakım insanla
rı bunun tam karşısında diye tasnif etmeme
ye bağlıdır. Çünkü bu.tasnifler, çeşitli açılar
dan yapıldığı zaman millet, husumet cephele
rine ayrılır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu önlemek için 
Sayın Gümüşpala'nın «kuyruk yoktur, düşük 
ytoktur» sözlerini biz, şimdi değil işte burada 
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Genel Sekreterim ismail Rüştü Aksal, kongre 
kongre beraberce dolaşmış ve konıgre kongre, 
«bu sözler söylenınemelidir, bu memleketin bü
tün fertleri, hangi partiye mensubolursa olsun 
eşittir.» demişizdir. (Ortadan bravo sesleri, al
kışlar). (Soldan «yalan» se.sleri) Evet, söyle-
ıııişizdir. (Gürültüler) 

(BAŞKAN - - Sükûneti muhafaza edelim ar
kadaşlar, yoksa Bakanın konuşması mümkün 
olmaz. (Gürültüler) Ne söylüyorsunuz, ben dahi 
anlamıyorum. Dinleyiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Bu mevzudaki konuşmalar, Anayasa mü
nasebetiyle yapılan radyo konuşmalarında, çe
şitli konuşmalarda bantlara alınmış, tesbit 
edilmiş konuşmalardır. Ne hazindir ki, bu 
memlekette çeşitli istikametlerde istismarlar: 
çeşitli istikametlerde aşırı gidişler görülmüş
tür. Bu aşırı gidişlerin "karşısında, partilerin 
sorumlu mevkiinde olan insanların, kendilerine 
bağlı kütlelerin husumetlerini tahrik edici is
tikamette değil, teskin edici istikamette çalış
maları, başarının ve demokratik rejimin muh.-
tacolduğu itidal rejiminin yaşamasının şartıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktayı tasrih 
ettikten sonra Af Kanunu ile ilgili olarak şu 
noktayı bir defa daha bendeniz tasrih etmek 
isterim; Hükümet, Yüksek Meclisten bu Af 
Kanununun ;25 Ekim 19G2 den sonra her türlü 
resmî vazifeliler tarafından veya şerikleri ta
rafından işlenen suçlara teşmiline, sureti ka-
tiyede muhaliftir. '25 Ekim 1961 tarihinde, bu 
memlekette T. B. M. M. toplanmış, yeni ve te
minatlı bif Anayasanın (hâkimiyeti altında T. 
B. M. M. ne dayanan demokratik rejim icap
la ri yi e işlemeye başlamıştır. Bu tarihten sonra 
işlemeye 'başlamış olan ıhiçbir sıfat ve memu
riyet vazifesini suiistimal suçunun affını, ka
bul etmediğimizi Hükümet adına da, şahsım 
adına da ifade etmekten tekrar haz duymakta
yım. Hürmetlerimle. (Ortadan alkışlar, bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika iSaym Feyzioğlu. 
Sıddık Aydar, bir sual soracaktınız, sorunuz. 
M. ıSIDDIK AYDAR ((Bingöl) — Sayın 

Feyzioğlu, Hükümet adına mı konuşmuşlardır, 
yoksa C. H. P. adına mı konuşmuşlardır1? Eğer 
Hükümet adına komışmuşlarsa, iktidarın di-
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ğcr kan atlama mensup Hükümet azaları, Fey-
zioğlu'nım konuşmasını tasvibediyorlar mı, et
miyorlar mı? Bunu rica ediyorum. 

DEVLET CAKANI VE BAŞKAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOÖLU (Devamla) 
— 'Muhterem arkadaşlarım, arz edeyim. Hü
kümet partizanlığiyle, Hükümet (Başkanının 
bir partinin genel başkanı sıfatını muhafaza et
mesi ve o sıfatla Başbakanlık yapmasiyle ilgili 
hususlara clbetteki hem partizanlık iddialarını 
reddetmek, hem de Hükümet Başkanının, par
ti başkanı sıfatını taşımasındaki pek tabiî demok
ratik anlayışı ifade etmek için her iki sıfatla ce
vap verdiğimi kabul edebilirsiniz. Hem Hükü
met iadına cevap vermeyi gerektiren bir tarafı 
vardı, hem de bir milletvekili olarak bu kür
süde arkadaşım kadar 'konuşma hakkım oldu
ğunu kabul ederler. (lOrtadan alkışlar, bravo 
sesleri) Bu bir. İkincisi, bu Hükümetin, bugün
kü Hükümetin partizanlıktan uzak bir zihniyet 
içinde çalıştığına dair beyanlarımı, Hükümetin 
bütün üycılerinin .kabul edeceğinden eminim. 
Hükümetin 27 Mayıs'm Anayasada kaydedilmiş 
olan mânası üzerinde söylediklerimi, yine Hü
kümetlin bütün üyelerinin kabul edeceklerini 
zannederim. Kabul etmiyen varsa, bu kürsüde 
derhal beyan etmesini, ben de sizin kadar ehem
miyetle ve derhal rica etlerim. (Ortadan bravo 
isesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Feyzioğılu, .ayrılmayınız 
lütfen. iSual soracaklar. Benden ısrarla isti
yorlar, ben de sizden rica ederim. Buyurun 
Şevki Bey. 

ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ge-
rek iSayın Başbakan, ıgerefcse Sayın (Başbakan 
Yardımcısı 15 Ekim 19G3 tarihine itiraz etmiş
lerdi. 1!5 Ekim 1963 tarihimi kabul etmedikleri
ni, kendi zamanlarındaki büyük dereceli me
murların affına taraftar olmadıklarını beyan 
ettiler. Hükümet tasarısında gelen tarih, 2 Ekim 
1962 dir. 27 Mayıs 1901 tarihinden evvel işle
nen suçlarda büyük Devlet .memurları, Hükü
metin memurları mı, değil mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞKAIKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu noktanın açık
ça anlaşılması için biraz daha izahat vermek 
fırsatını bağışladıklarından dolayı İSayın Güler 
arkadaşıma teşekkür ederim. (Gürültüler) 
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Elimizdeki ikamın tasarısında., 29 Ekim 1962 

tarihi,' bütün suçlar için umumi bir girizgâh 
«gibi yazılmış görünür. Bu suçlar arasında, Hü
kümet, ehemmiyetli gördüğü-, sıfat ve .memu
riyeti suiistimal yoliyle işlenen suçların da, se
çimlerden sonra yapılmış olanlarının tıpkı affın 
tamamiyle dışında kalacak olanı suçlar gibi is
tisnaları .gösteren dördüncü maddeye bir fıkra 
eklenmesi suretiyle, istisnalar arasına alınması 
'görüşündedir. Bunun istisnalar arasına .alınma
sı suretiyle, affa lâyık olmadığımı tescil etti
ğimiz ve affetmeyi asla kabul etmediğimiz suç
lar arasına, 19Ö1, 25 Ekimde bu Meclis kurul
duktan sonra vazife almış olanların ve vazife 
yapmış olanların «uçlarının, sıfat ve .memuriyeti 
suiistimal suçlarının, affın şümulü dışında kal
masını ısrarla istiyoruz. Bu kanunun kabulü 
lehinde şahsan benim 'oy kullaınalbilmem, bu is
tisnanın girmesine.'bağlı olduğunu da arz etmek 
isterim. (Ortadan alkışlar) 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Usûl hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KADRÎ ÖZEK (İzmir) —«Muhterem arka

daşlarım, esefle kaydetmek lâzımıgelir ki, mem
leketin .mukadderatını ve kaderini tâyin edecek 
mühim meselelerin bu Meclise gelişinin her de
fasında maatteessüf bir polemikle başlanmış 
ve böyle bitirilmiştir. Riyaset Divanının, bil
hassa dikkat etmesi lâzımgelen bir cihet vardır 
ki, 'gündem mevzuu 'olan husus ne ise, bu me
sele dışıaıa çıkan her kim olursa olsun, onu bu 
konuşmadan men etmek icabeder. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; eski meseleleri bu 
' kürsüye, getirmek fayda vermez. Fayda vermi-
yeceği hakkında 'bu Meclis ittifakla Tedbirler 
Kanununu vaz 'etmiştir. İstirham ediyorum, iç
tüzüğün 79 ucu maddesi her ne kadar bir mil
letvekilinin bu kürsüden konuşmasını her türlü 
cezai mesuliyetten nez'etmişse de, bizim 'basi' 
ııa vo millete karşı, konuşulmasında, polemik 
mevzuu yapılmasında fayda mülâhaza etmedi
ğimiz meseleleri her ne pahasına olursa olsun 
ve her.ne teminat altında bulunursa bulunsun 
bu kürsüye getirmememiz lâzımgelirdi. Bu hu
susta eğer samimî isek Tedbirler Kanununda 
vaz'edilen, Tedbirler Kanununa dercedilen hu
suslar Ibu memleketin huzuruna kötü tesir icra 
ediyorsa evvelâ Meclis olarak bizim Türk mil
letine en iyi örneği vermemiz iktiza eder. 
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BAŞKx\N — Usul hakkında konuşun, sayın 

hatip. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) —:. Şimdiye kadar 

usule riayet etmiyen Riyaset Divanı benim usul 
hakkındaki konuşmama niçin müdahale ediyor-
lar, anlamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; eğer partilerin şu ve
ya bu yolda, kötü 'tutumu varsa bunun vebali
ni Hükümetin çekmesi iktiza ettiği kanaatinde
yim. Sebebine gelince : Anayasanın 57 nci mad
desi partilerin çalışmalarının murakabesine 
dair olan kanunun getirilmesini emretmektedir. 
Bugüne kadar bu kanunun getirilmesinin gecik
tirilmesi, maalesef, arkadaşlarım, partileri mem
leket hizmeti yoluda vazife ifa etmekten alılkoy-
'mugtur. 

Mevzuumuz bir af kanunudur. Bu dışına çı
kılmasın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek'e Başkanlı
ğın cevabı şudur : Kadri özek arkadaşımız der 
ki ; geren grup sözcüleri, gerekse Hükümet sa
det dışında konuştu. Başkanlık buna dikkat et
sin. Başkanlık bu kanaatte değildir. Konuşul
makta olan tasarı af meselesidir. Geretk Hükü
metin, gerekse partilerin görüşleri af tasarısı ve 
onun şümulü ile ilgilidir. Eğer çok sadet dışı 
çıkıldığını görürse Başkanlık Divanı müdahale 
yapmayı bilir. Onun için müsterih olsunlar. 

Usul hakkında buyurun Kemal Bağcıoğlu. 
Yalnız Kemal Bey, usul hakkında çıktığınıza 
göre muhakkak usulden bahsediniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Gayet 
tabiî. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerim tamamiy-
le bir usul hatasının tesbiti noktasına temerküz 
ettirilecektir. 

Başkanlık Divanı bu kanunun müzakeresin
de maalesef İçtüzüğü çiğnemiş, usule riayet 
etmemiştir. Zaten bütün gürültü ve patırdı da 
bundan çıkmaktadır. Şöyle ki ; İçtüzüğün 85 
nci maddesinde gayet sarih olarak «bir kanun 
müzakeresinde kanunun tümü hakkında konu
şan hatipler sözlerine devam ederlerken veril
miş bulunan bir kifayet önergesi Riyaset Diva
nına geldiğinde - ki geldi böyle bir önerge, Ri
yaset Divanı da böyle bir önergenin geldiğim 
beyan ettiler - Hükümete Riyaset sorar. Hükü
met söz istiyorsa kifayeti müzakere takririni 
oylamaz, Hükümete söz verir - ki böyle oldu, 

20 . 2 .1963 O : 1 
muhterem Başvekile söz verildi - ondan sonra 
son söz milletvekilinindir kaidesine uyularak 
bii' milletvekiline söz verilir. Bu kaideye uygun 
olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gü-
müşpala milletvekili sıfatiyle konuşmuştur. On
dan sonra yapılacak iş, kifayeti müzakere öner
gesinin oylanması ve işin bitirilmesi idi. Bu usu
le riayet etmiyen Başkanlık Divanı, bundan son
ra Hükümete söz verdi. Muhterem Feyzioğlu çık
tı polemik yaptı. Son söz milletin olduğuna gö
re, Hükümetten sonra milletvekili söz istiyecek, 
Hükümet cevap verecek ve böylece sabaha ka
dar devam edip gidecek. Başkanlık Divanının 
buna mâni olması lâzımdır. Bu bakımdan Baş
kanlık Divanını ikaz ediyorum. İçtüzüğe uygun 
şekilde tatbikat yapmasını istiyorum. 

Bendeniz şahsım adına söz almıştım. Ama 
grup sözcülerinin konuşmasından sonra bu hak-
kınıdan feragat ediyorum, diyecektim. Bu pole
miklere hiç lüzum kalmıyacaktı. 

BAŞKAN — Efendim, Bağcıoğlu'na cevabı
mız şudur : 

Hükümet konuştuktan sonra partilerin de 
Hükümete karşı elbette konuşacakları vardır. 
Halbuki daima partileri konuşturmuyorsunuz 
diye şikâyet ederler. Nitekim geçen birleşimler
den birisinde bu hal kifayet önergesi oylandığı 
için yapılamadığından kendi grupları Meclis 
dışına çıktılar, gittilerdi. Bu bakımdan beyan
ları arasında tezat görüyorum. 

Başkanlığın yaptığı iş şudur : 
Hükümet konuştuktan sonra grupu adına 

konuşmak istiyen Ragıp Gümüşpala'ya Başkan
lık söz vermiştir. Söz bitmemiştir, kifayet onay
lanmamış, okutulmamıştır. Bu bakımdan parti 
gruplarını konuşturmak zorundayız. Nitekim, o 
gün böyle bir önerge de kabul edilmişti. Hattâ 
Ferda Güley Beyefendi de kalktı, iştirak etti. 
«Hükümetten sonra bütün partileri konuştura
lım» dedi. Başkanlık da partileri rahat rahat ko
nuşturmaktadır. Arkadaşımız Bağcıoğlu yanlış 
anlıyorlar. 

Buyurun, Sayın Dinçer. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, grup adına daha evvel söz istedik. 
BAŞKAN — Sayın önder, Sayın Dinçer siz

den daha önce Hükümet konuşurken söz iste
mişti, onun için kendilerine söz verdim. Hem ar
kadaşlar, Başkanlık Divanınız taraf tutmuyor 
ki, sizler bu kadar İsrarda bulurlasınız. 
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Buyurun, Sayın Dinçer. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, bugün müzakere et
mekte olduğumuz mevzu, af mevzuudur. Af, 
Yüksek Meclisin millet adına göstereceği bir 
atıfetin bir şefkatin ifadesidir. Mevzuu, bu mâ
nada alınca, millet adına af çıkardığımız bir za
manda hepimizin kavgadan, parti mücadelele
rinden, kinden, ihtirastan uzak ve fakat hepimi
zin, meşbu olduğumuz insanlık ve şefkat hisleri
ne sıkı sıkıya bağlı bir halde bulunmamız lâzım
dır. Müzakereleri dinlerken ve takibederken, al
mış olduğu mahiyet, girmiş olduğu mecra ve söy
lenilen sözlerin taşımakta olduğu mâna itibariy
le üzüntü duymamaya imkân yoktur. Hükümet 
adına bir af tasarısı getirdik. Koalisyonu teşkil 
eden kanatların imzalariyle tevsik ettikleri bu 
tasarı etrafındaki konuşmaların bu hudut için
de kalması lâzımdır. Hal böyle iken, müzakere
lerde bu gayenin ve bu mânanın dışına çıkan 
ve bir nevi parti mücadelesi halini alan sözlere; 
hangi kanattan gelirse gelsin, hattâ, Hükümet 
azalarından dahi gelse iştirak etmemize imkân 
yoktur. (Sağdan ve soldan sürekli alkışlar, bra
vo sesleri) 

Biz, Hükümet anlayışını; Meclis müzakere
lerinde. mevzuun dışına çıkmamak, tarafsız kal
mak ve her halükârda parti mücadelelerine 
girmemek mânasında anlıyoruz. (Alkışlar, bra
vo sesleri) 

Burada, 27 Mayıs tartışıldı ve Sayın Feyzi-
oğlu'nun beyanları karşısında bizlere de teret-
tübeden ve cevaplanması icabeden sualler sorul
du. Feyzioğlu arkadaşım da, koalisyona dâhil 
diğer Hükümet azalarına, bu mânada kendisiyle 
beraber olup olmadıklarını beyan etmeye davet 
etti. Benim cevabım şudur arkadaşlar; 27 Ma
yısı Anayasa tarif etmiştir. (Alkışlar) O halde, 
27 Mayıs anlayışında sununla, bununla değil, 
biz Anayasa ile beraberiz. (Alkışlar, bravo ses
leri) 

Benim istirhamını; gerek bu mevzuun taşıdı
ğı hususiyet ve gerekse bu milletin pek çok olan 
dertlerine deva bulma bakımından meselelerimi
zin hallinde, vazmda, ve münakaşasında birbiri
mizi kırıcı, birbirimizi incitici ve mütemadiyen 
mazinin mücadelesini hatırlatıcı beyanlardan ve 
davranışlardan kaçınalım. Geçmişi göz önünde 
tutmak suretiyle, birbirimizi desteklemek ve bir-
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birimize kardeş gözüyle bakmak ve birbirimizi 
ikmal etmek yoluna sapmamız en doğru yoldur 
ve vazifemizin icabı budur kanaatindeyim. (Al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milletinin ıs
tırabı büyüktür. Türk Milletinin ıstırabı, biz 
politikacıların birbirimize düşmemizden, millete 
aidolan vazifelerimizi unutup, birbirimizi daima 
kötülemekten ileri geliyor. Bu kötü itiyadı, bir 
nevi hastalık haline gelmiş olan bu durumu, 
bünyemizden, vicdanlarımızdan ve idrakimiz
den söküp atabilirsek, o zaman, hakikaten fay
dalı bir yola sapmış ve bu miletin hakiki hadi
mi mevkiine gelmiş oluruz. Getirilmiş olan af, 
İkinci Koalisyonun teşkilinde taahhüt edilmiş 
olan bir affın genişletilmiş şeklidir. Bunun, 
mümkün olduğu kadar yaralara merhem olaca
ğına inanıyoruz. Onun için, Yüksek Heyetiniz
den affın bu şekli ile, (şüphesiz maddeler üze
rinde tartışılacak, tevakkuf edilecek noktalar 
olabilir,) çıkmasında fayda mütalâa ettiğimizi 
biıvkcrc daha ifade etmek isterim. 

Bir hususta daha beraberlik halinde ve gö
rüş birliği içinde bulunduğumuzu ifade etmek 
isterim ki, o da şudur: Bizim, zamanımızda iş
lenmiş olan suiistimal suçlarının affına taraftar 
olamayız. Böyle bir affın çıkmasına gönlümüz 
razı olamaz, arkadaşlar. (Alkışlar, bravo sesle
ri.) Zamanımızın suiistimal hesaplarını, daima 
biz ve bizim idaremiz altında bulunan memurla
rın vermesi en doğru yoldur. Bu konuda Sa
yın İnönü ile aynı görüşte olduğumu bu vesile 
ile ifade etmeyi bir vazife telâkki eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaoğlu, Par
ti Grupu adına, 

Efendim, biliyorsunuz Hasan Bey ile de ara
larında mücadele çıktı; yani siz konuşacaksınız, 
ben konuşacağını diye. Ondan sonra söz Talât 
Asal'mdır. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA GÖK
HAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — Anayasa'-
ıım o Anayasa ki, ne hazin ve garip tecellidir, 
Anayasa Referandumunda onu hayır diyenler, 
evet diyenlerden daha fazla sadakat göstermek
tedirler. O Anayasa ki, (A. P. sıralarından bra
vo sesleri.) (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 
İşte o Anayasanın Büyük Türk Milletine... (Gü
rültüler) , 
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BAŞKAN — Sükûnetle dinliyelim arkadaş

lar. 
'GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Devamla) — Ni-

' yabetle tavzif ettiği ve millî hâkimiyet hakkı
nın yegâne tecelligâhı olan Büyük Meclisin muh
terem azaları; af konusu gibi çok nazik ve mil
letçe ve idarece çok hassas olunan bir konu üze
rinde, Adalet Partisi bu konunun nezaketine 
uygun olarak tam bir hukuk tekniği sadakatiylc 
burada beyanda bulunmakta iken, maalesef eski 
alışkanlıklarından kurtulamıyan politikacıların, 
mesul bulundukları makamı da. unutarak, bir
denbire mecrasını değiştirdikleri vakıası karşı
sında, esef duyduğumuzu bütün milete buradan 
bir kere daha ilân etmek isteriz. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkışlar.) 

Arkadaşlar, Adalet Partisi modern politika
nın bütün icaplarını benimsemiştir. îşte o se
bepledir ki, Adalet Partisine mensubolan politi
kacılar^ memleket meselelerini, millet realitele
rini tamamen modern politikanın istinadettiği 
ilmî, sosyaloji prensipleriyle tetkik etmek toma-
yülündedirler ve meselelerini bu kürsüye de o 
zaviyeden getirirler. 

Şimdi arkadaşlar, bu mesele üzerinde iki tip 
ile karşı karşıya kalırız, Modern politikacı sos
yoloji metodunun icabettirdiği şekilde memle
ket meselelerini, içtimai hâdiseleri bir lâboratu-
var tekniğiyle huzurunuza getirir. Fakat, ala
turka metotlardan ayrılamıyan, Doğu kafasına 
sahip politikacı, alışageldiği teknik ile kendi 
vehimlerini, kendi vehimleri yoksa icadettiği ve
himleri kendisine yardımcı ittihaz ederek kendi 
düşüncelerini topluma hâkim kılmak istiyen po
litikacıdır. Biz, burada şimdi bu iki kafanın 
çarpışmasından başka bir realite görmüyor, bu 
iki mücadelenin birincisi lehine zafer kazanma
sını ümidediyoruz. (C. H. P. sıralarından, gürül
tüler.) 

Şimdi arkadaşlar; burada konuşmaların ve 
müzakerenin birden bire mecrası değiştirilerek, 
Hükümetin mesul simaları bâzı meselelere temas 
ettiler. Bunlar, öteden beri tek taraflı kanaatle
rin isnat haline gelmiş yeni tecellisinden farklı 
şeyler değildir. Burada mesul Hükümetin Baş
bakanı, Adalet Partisine mal ettiği kinci ve in
tikamcı bir görüşle, bir arkadaşımızın kendi
sine izafeten yanlış olarak efkârı umumiyeye ak
settirilen sözleri üzerinde arzı beyan ettiler. 
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Arkadaşlar, bu kelime sarf edildiği zaman 

naçiz arkadaşınız da komisyonda idi. Komis
yonda bulunan bütün arkadaşlar görmüşlerdir 
ki, arkadaşımız bu meseleyi ve bu kelimeyi ga
zetelerin ve bir tarafın gazetelerinin yanlış 
aksettirdiği mânada söylememiştir. Aynen ha
tırladığımıza ve hatırlatmak istediğimize göre, 
mesele şöyle vazedilmiştir : Denilmiştir ki; 
bir pisjkolojik gergin vasat içinde bulunuyo
ruz. Bu vasat içerisinde atıfetten kine kadar, 
her türlü mesele münakaşa edilmektedir. Fa
kat, bize düşen şey, parti telâkkilerimizden 
sıyrılarak, bu sübjektif ihtiraslarımızı bir ta
rafa bırakarak memleket realiteleri üzerine 
eğilmektir. Fakat »gazeteler, tıpkı» senelerden 
beri yapageldikleri bir taktikle, bir kısım 
gazeteler bu meseleyi Adalet Partisine mal eden 
bir görüşle efkârı umumiyeye arz ettiler. Fa
kat mesul Başbakan, hele Türkiye'de bir kısım 
basının bugüne kadar milleti ne badirelere 
soktuğunu gören bir Başvekil olarak,' gazete 
okuyucusu olarak kalmak durumunda değildir. 
Realiteleri bilmek mecburiyetindedir. Gazete
den önce okuyacağı şey, eğer arzı beyan ede
cekse, mutlaka Büyük Millet Meclisi zabıtla
rıdır. 

Şimdi arkadaşlar, burada af konusu üzerin
de Hükümet sözcüsüleri meseleyi vaz'ederken 
bir niokta üzerinde durdular. Eskiden beri bu 
nokta üzerinde hassasiyetle dururlar. O da 
bir zaman millete ilân edilmiş olan ve altında 
hakikaten namuslu insanların haysiyetini ta
şıyan imzaların bulunduğu protokolleri ileri 
sürerler. Fakat düşünmezler ki, protokoller de 
zamanın inkişafiyle biraz geride kalan, don
muş, kalıplaşmış metinlerdir, öyle olmasaydı, 
İkinci Koalisyon protokolüyle Birinci Koalis
yon protokolü arasında fark olmamak lâzımıge-
lirdi. 

Buradan çıkaracağımız mâna şudur : Biz 
bunu temenni etmiyoruz, ama, bir üçüncü Hü
kümet protokolü olursa, şurası muhakkaktır 
ki, buraya getirilenden dalha müspet ve daha 
farklı olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, içtimai hayat yürüyen, 
akan bir nehir gibidir, içtimai hâdiseler inki
şaf eder; inkişaf ettikleri nisbette eski proto
kolleri değiştirip, yeni protokoller haline geti
rirler. (O. H. P. sıralarından ıgürültüler ve ya
lan sesleri) 
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Burada üzerinde durmak istediğimiz bir hâ

dise var, o da şudur : Sık sık tekrar edüegelen 
bir hâdise olarak bu protokollerin altındaki 
imzalar meselesi bir şeref ve haysiyet meselesi 
olarak yanlış şekilde bu kürsüye getirilmekte
dir. Bu yanlıştır, kaldı ki, protokollerle hu
susi beyanlar arasında, namus bahsinde husu
si beyanlara ait daha mühim bir mesele vardır, 
bir şahsiyet dâvası vardır. işte bu sebepledir 
ki, yine Hükümet kürsülerinin nedense günler
den beri bir telâşla izhar edegeldikleri ve bü
tün ısrarımıza rağmen yanlış anlıyageldiikle-
ri Irak İhtilâli bahsinde de aynı vehimlerle 
konuşmuşlardır. (C. H. P. sıralarından «haydi 
oradan be» sesleri ve gürültüler) Şimdi, size 
imza mesuliyetini taşıyan beyanlardan, bu mev
zu üzerine bir misal vermek istiyorum. Sene 
1958, Eylülün 22 si, o zaman Haydarpaşa ga
rında Muhalefet Lideri ismet inönü aynen 
şu beyanda bulunmaktadır: «Irak ıgibi bir mem
lekette siyasi mahkûmları tel örgüler arasın
da tutan Nuri Sait idaresinin memleketine ne 
hayrı olur, ne de müttefiklerine itibar kazan
dırır.» 

COŞKUN KIROA (istanbul) — O diktatör
lük idaresiydi. 

GÖKHAN EVLIYAOĞLU (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar, yeri gelinee dünya meselele
rinden, komşu memleketlerden, hattâ Uzak 
Şark memleketlerinden misaller verirken, her 
memleketin siyasi zaruretlerinin farklı olduğu 
esbabı mucibesiyle düşünmiyenler, iktidara 
geldikleri zaman muhalefeti bu zaviyeden ten-
kid ediyorlar. Bu mudur, söz ve beyan haysi
yeti? Söz ve beyan imza sadakati arkadaşlar? 
(ıSoldan bravo sesleri ve alkışlar) 

Bir kısım gazetelerden öğrenilen bir kulak
tan doğma malûmatla, sık sık af meselesinin 
bir istismar mevzuu olduğu ileri sürülmekte
dir. Yine en basit sosyoloji açısından bakıldığı 
zaman görülür ki, istismar edilen hâdiseler as
lında ehemmiyetsiz olup da ehemmiyet atfedil
mek istenen meselelerdir. Bu sebeple doğru
dan 'doğruya kendiliğinden Türle Milietinin bü
yük ekseriyetine sirayet etmiş bir dâvanın is-< 
tismarına ihtiyacı yoktur. Kendisini milletçe 
kabul ettirmektedir ve en şedit hüMirnettlere-
'de kabul 'ettirecektir. (Alkışlar) Alksd ta'kdir-
de, I9'58 senesinin muhalefet lideri gibi tekrar 
etmekten zevk 'duyarız. Siyasi mahkûmları tel 
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örgüler arkasında bıraJkan bir idarenin mem
leketine ne hayrı olur, müttefiklerine ne men
faati dokunur. (Ortadan, vatan hainleri (ise 
evet, sesleri) 

BAŞKAN — Sükûnetinizi muhafaza, ediniz 
beyefendi. 

GÖKHAN EVLİYAOÖLU (Devamla) — 
Her memlekette bir kısım adamların 'karşıla
rında bulunanı bir kısım adamları hıyaneti vata
niye ile itham ettikleri doğrudur. Ama, hâdi
seler geçip de bu hâdiseler tarihe intikal edin
ce, kimlerin vatan haini oldukları, kimlerin 
karşısında bulundukları gayet iyi (anlaşılır. Bi
zim, 'Türk Milletinin tarihine büyük itimadı
mız vardır. (Gürültüler) Arkadaşlar Hükümet 
protokolleri, esbabı mucifbeleriyle de olsa baş-
'ka tarzı beyanlarla da olsa Meel'iıste müzekeresi 
sırasında da. olsa, Hükümetin daima 'kendisimi 
t'reııliyen bir doktrinle ortaya geldiği bir vakı
adır. Fakat ne acı tecellidir ki, bugüne kadar 
Hükümete bu mecburiyeti veren memleket 'ger
çekleri, muhalefeti ikna eder vatandaşı ikna 
eder şekilde ortaya, konamamıştır. (Bundan bir 
maksat olsa gerektir çünkü birtakım mefhum 
ve mefrıız otoritelere atıflar yapılmak suretiy
le, o kendisine atıflar' ve isnatlar yapılanı züm
relerin de bir /gün hakikati kendi (kendilerine 
artır malt sırası geleceği zamanlar hatırda bu
lunmalıdır. 

Şimdi 'arkadaşlar buradan şu meseleye gel--
mek istiyoruz. 

BAŞKIAN — Sayın Gökhan Bey yani tasarı
ya 'geliyorsunuz. 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim Hükümetin beyanı üzerine (söy
lüyorum. 

Şimdi arkadaşlar, 27 iMayıs ihtilâlini millet
çe hep beraber yaşadık, ihtilâlin tam kriz nok
tasında, siyasi suçluluk meselesi müzakere edi
lirken, mesul malkam yani 'üniformalı inkılâpçı
lardan teşelkkül eden Meclis, inkılâbın krizine 
rağmen bâzı meseleleri ©esaretle affetme hay
siyetini oltaya koymuşken, bugün 'aradan ge
çen zamana rağmen hâlâ o otoritelere atıf ya
parak anları mahkûm durumda bırakmak, bu 
memleikete yapılan en büyük ihanetlerden biri 
olarak ikaydedileceiktir. (Gürültüler) Çünkü 
biz, sivil kadroya mensup arkadaşlarımızın ta
rihî malûmatlarında unutkanlıklar ve noksan-
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tıklar olduğu fikrini ıkabul edebiliriz. Fa'kat, 
bu memleketin ordusu mensuplarıni'n âdeta su 
ve ekmek kadar aziz bildikleri harb tarihi ders
lerine ne kadar aşina olduklarını bildiğimiz için, 
asıl Türk Ordusuna, mensup 'şövalye ruhunun 
vurduğu kılıcın yarasını nasıl sardığını bildi
ğimiz liçin onların masum kara'kterine yapılan 
'bu atıfları burada ret ve protesto ediyoruz. (Al
kışlar) Fakat ne çare ki, sesini duyurmak is-
tiyen matbuatta zaman zaman işte o otoritenin 
fiilen iş 'başında 'bulurnan yüksek Ikumamdan 1 arı
nın beyanlarıyla da şahit olduğu 'halde, hâlâ b'ir 
demegojik vasaıt içerisinde yine onlara atıflar 
yapılmakta ve bu alaturka politikaya devanı 
edilmektedir. (Gürültüler) 

BASRA'N" — Af tasarısına ait şeyler hak
kında fikrinizi söyleyiniz, lütfen. 

GÖKHAN FVDÎYAO&LU (Devamla) — 
Sonra arkadaşlar, 'burada şu meseleye temas et
mekte, bu vesile ile bir zaruret duyuyoruz. Ma
alesef bu demeigoji'k vasat bâzı mesul mevkilere 
doğru sirayet etmek 'hassasına sahiptir.- Bir 
'bakıyorsunuz, bütün (taktiklerine alışageldiği
miz Hükümet 'Başkanından da öteye gidiyor. 
Daha dün gazetelerde o'kuduk, bu memleketin 
Devlet Reisi «eğer bir 'gün Adalet Partisi ge
lirse 'onun bile affı çıkaracağını zannetmiyo
rum»' diye yetkisini aşan bir şekilde IBüyük Mec
lisin üzerine, bilhassa 'bu mevzuun görüşülece
ği zamanlarda tazyik icra etmek durumuna gel
miştir. Bunu da bu vesile ile protesto ediyo
rum. 

Bu memlekette, evetli hayırlı, ezici !bir ço
ğunlukla değil bu tabiri bir milletin kardeş ço
cukları için lüzumlu görmüyoruz. Fakat hay
siyetli bir çoğunlukla, bu memlekette •bir Ana-
ya;sa 'kabul edilmiş artık herikes Devlejt Reisin
den, Başvekilinden, milletvekiline ve dağda'ki 
çobana kadar herkesin bu Anayasayı ittiba et
mesi zamanı 'gelmiştir ve geçmektedir. Irak 
İhtilâlinden değil, asıl bu telâkkilerinden çe
kinsin! er. 

Şimdi arkadaşlar, burada sık sık yine bu me
seleler görüşülürken, yine yanlış ta'ktikte Ada
let Partisi kadrosuna e^ki idarenin birtakım 
hataları anlatılarak, Demrtkrat; Parti zihniyeti
ne hücum edilmektedir. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti eğer kapatıl
masaydı kendisine yapılan isnatlara elbette ce-
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| vap verecek drijaraları olacaiktı. Bunları bizim 
i mesuliyetimiz üzerine 'bırakmasınlar. Çünkü* 
I biz Adalet Partisi olarak yeni devrin partisiyiz. 
I Vasatı yaş seviyesi 36 durumunda olan bu par-. 
[ ti, bu memlekette hakiki demokrasiyi bütün 
t geçmiş zihniyetlerin üstünde, fakat geçmiştelki 
I tarihlin bütün müspet 'taraflarıyla 'birlikte ger-

çe'kleştirmek kararındadır. (Soldan alkışlar) 
I Bu arada, Sayın Parti Liderimizin yaptığı 

konuşmaya cevap verilirken, 'biraz ona tarizde 
I bulunulmak istenildi, Gümüşpala, artık 'onu ta-
J nıyorsunuz az konuşan bir adamdır. Fa'kat çok 

konuşmaktan bir şey çikmadığını bu tarih or-
I taya 'göstermektedir. Hele bağıra bağıra icra-
I yi hükümet etmekten kimseye fayda gelmemiş

tir. Hiıtler de çok bağırmıştır, Muso'lini de çok 
bağırmıştır, az konuşanlar devam ediyor. 
(Soldan alkışlar) Evet, Sayın Gümüşpala'ya is* 
natlar yapılırken, ne tuhaf ;27 Mayıs namı he
sabına isnatlar yapılırken, bizzat 27 Mayısın 
yakın tarihi unutülmaiktadır. Bir adam 27 
Mayısın 'Genelkurmay Başkanı olduğu zaman 
azizdir de aynı vatanseverlik hissiyatıyla bir-
memleketin büyük etk'seriyefcine lider olarak 
temsilci durumuna geçince farklı 'bir şahsiyet 
mi kazanır? 

Biz Adalet Partisi olarak Genelim rmay Baş-
: kanlığı yapmış Genel Başkanından en basit 

memleket, vakfelerini büyük aşk edinmiş kad
rosu mensuplarına kadar, baştan başa, 'bulun
duğumuz her mevkide aynı adamlar olaraık 
kalmak kararındayız. Biz de virtlere göre de
ğişen 'zihniyetlerin, devirlere göre değişen 
adamların 'kadrosu değiliz. (Ortadan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Gökhan Bey?. 
GÖKHAN EVDÎYAOĞLU (Devamla) — 

Bu arada, son olarak Sayın Hükümet Sözcüsü 
plânın desteklenmesi bahsinde de Adalet Parti
sine 'bâzı tarizlerde bulunmak istedi. Fakat, 
hâdiseler çabuk inkişaf ediyor. Meseleler mey
dana gelmiştir. Asıl plâncıların, plâna ne de
rece sadık oldukları Plân komisyonlarını terk 
ettikten sonra, birtakım muzır telâkki edilebi
lecek cereyanların temsilcisi olan derneklerde 
vazife almalarıyla, plâneıla.rın plânlara ne de
rece sadık olduğu bu memle'kette, bu Mecliste 
plânı deştekliyen partilerin itham edilmesi yan
lıştır. Sayın Feyzioğlu, plânı bu memlekette, 
bu Mecliste Ikabul eden arkadaşlarına tarizde 
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bulunacağına, eskiden mesai sarf ettiği arka
daşlarının şimdi maskeleri düştükten sonra ne
rede bulunmakta olduklarına dikkat ederse, 
bu memlekete daha faydalı hizmetler ifa etmiş 
olur. (ISloldan alkışlar, Ibravo sesleri) 

Adalet Partisi Grup sözcüleri olarak yeri1 

gelince bütün (tarizleri oevaplandırm.'ak kudre-
tindeyiz, bir şeyin daha kudretindeyiz, eğer 

4 'bir gün, çoğunluğumuza iktidar teveccüh eder
se, sadece Anayasanın teknik kontroluna sa-
hifoölan Anayasa Mahkemesinin kritiği taşında, 
hiçbir mesele tanımadan sadece memleket ger
çeklerine ıgfire düşündüğümüz 'her şeyi tahak
kuk ettirmenin de kudretine ısahip insanların 
vicdan huzuru içinde konuşuyoruz. (ISoldan 
şiddetli .alkışlar, 'bravo sesleri) 

"BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Orupu 
adına Sayın Talât Asal. (O. H. P. si «ıraların
dan Başbakan konuşacak »»eleri) 

RUHÎ ıSOYER (Niğde) — Barbakan söz is
tiyor, Reis (Bey. 

BAŞKAN — İlk önce grupları bitirelim, 
efendim. 

Y. T. P. GRÜPU ADINA TALÂT ASAL 
(Edirne) — 'Muhterem millet vekili arkadaşla
rım, bu kanun (huzurunuza geldiği zaman, he
pimizin yüreğinde bir inşirah vardı. fBu inşi
rahın, bu elektrikli hava içerisinde dağılma
mış olduğunu ümit ve temenni ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi 'Sözcüsü muhterem 
arkadaşımız, komisyondaki fikir ve sözlerini 
bir tarafa itmesini bilmiş ve sadece teknik me
seleler üzerinde durduktan «sonra, kanunun bir 
-sükûnet içerisinde çıkarılması temennisinde bu
lunmuş idi. Ye filhakika çok muhterem Ada
let Partisi de aynı fikir istikametinde olmalı
dır k i ; onlar da sadece -grup sözcülerine söz ver
diler ve Ih atta şahsı 'adına konuşan bir arkada
şın durumu muvacehesinde Meiclıisi terk etmek 
gibi, parti disiplinine uygun bir parlâmento 
tatbikatında 'bulundular. Demek ki; bu parlâ
mentoda temsil edilen 'bütün siyasi partiler, 
Türkiye'yi, 'bir başka noktadan diğer noktaya 
getirecek olan bu kanunun, polemiklerin dışına 
çıkma 'hususunda zımni bir mutabakata varmış 
ve bunu .sarahaten Büyük 'Meclise takdim etmiş 
bulunuyorlardı. 

'Bütün 'bunların rağmına, bizce incir 'çekirde
ğini doldurmıyacak bir polemiğin içine girmiş 
olmasından dolayı, üzüntü duymak icabeder 
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arkadaşlarım. Ne diyoruz?.. Türkiye bir nokta
dan kalkmış, diğer bir noktaya 'gelmiştir. Bu
nu kabul ediyoruz.. 'Birinci (Koalisyon Hükü
meti., ne 'demişti; İkinci (Koalisyon 'Hükümeti ne 

, demişti ve 'hepimiz 'bu afrada ne diyoruz? 
'Diyoruz ki, mazinin yaralarını »aralım ve bu 

memlekette tam ve kâmil mân asliyi e bin kar
deşlik havası yaratalım. 

Muhterem arkadaşlar, mazinin küllerini 
açıp, eşelemeye devam ettiğimiz müddetçe bu 
anlayış' 'hududunun dışına çıkmış oluruz. Bu 
takdirde parlâmento «olanak ne 'biz rahat yüzü 
•görürüz, ne de maziyi eşeleme gayreti devam 
ottiği müddetçe 'Hükümet ralhat yüzü görür 
Arkadaşlarım. (Bravo sesleri) 

Hakikaten, temenni ederdik ki, İm bir tek
nik kanundur. 'Bunun üzerinde taraflar 'tek
nik meseleler olarak fikirlerini dermeyan et
sinler ve bu kanun müşterek temennimizin is
tikâmetinde tedvin edilsin. 

Ne diyor, kanun esbabı mııcibesi lâyihasının 
başında? «Cemiyetin normal ve emniyetli bir 
havaya kavuşmuş 'olması sebebiyle...» Demek 
ki, bu kanunu komisyonda da İfade ettiğim veç
hile, ya cemiyetin niormal ve emniyetli bir dü
zene 'kavuşmuş olduğundan dolayı ıstar edi
yoruz; ya da kavuşturmak için ediyoruz. Ama, 
bir kütleyi mütemadiyen tenkidettiğimiz, ıbir 
kütleyi mütemadiyen tedirgin ettiğimiz, bir 
kütleyi mütemadiyen itlham ettiğimiz müd
detçe memleketi emniyetli ve normal bir düze
nin içerisine sokamayız, -arkadaşlar. (Alkışlar) 

İBRAHİM SITKI HATÎFOÖLU (Ankara) 
— Her mânada, 'anlıyoruz, Talât (Bey. Tek ta-
rafl ı anlamıyoruz. 

TAIıÂT ASAL (Devamla) — Y. T. P. Mec
lis Orupu, her meseleyi tek taraflı açıdan de
ğil, çok taraflı olarak mütalâa etmek ıgayreti 
içindedir. Bugüne kadar itham altında kalışı
mızın sebepleri rağmına sadece partiler üstü 
menfaati, sadece memleket menfaatini düşün -
ine gayreti içinde bulunduk. Ama bununla de
mek istemiyorum ki, 'bütün ısiyasi partiler ay
nı gayret içinde değildirler. Ufak - tefek me
tot ihtilâflarımız vardır. Bu metot İhtilâfları
mızı iaranıızda dostça, kardeşçe; dişarda sevişti
ğimiz, mazide" aynı 'okulun aynı sıralarında 
oturduğumuz zamandaki ianlayış içinde anla
maya çalışırsak, intikal devresinin birtakım acı-
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larmı kolaylıkla atlatmış, yaralarını klolaylıkla 
sarmış oluruz arkadaşlarım. 'Biz, bu (gayret İçin
deyiz ve bu Parlâmentoyu temsil eden arkadaş
larımızı ve partilerimizi hu -çabanın iiçeriısinda 
•görmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten usul me
selesi üzerimde durmak 'lâzımdır. İş, memleke
tin umumi politikası; mesele memlekette 'huzu
ru yaratıcı unsurları ne şekilde teshit ve tâyin' 
ederiz tarzına sokulmuş ve müzakereler gerek 
vasattım gerek 'havasını maatteessüf kaybetmiş. 

'Sayın Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzin 
oğlu arkadaşımız, Parlâmento içerisinde ça
lışmış, profesör olmuş ve muhtelif vesilelerle il
mî kudretini 'ortaya koymak 'gayreti içerisinde 
bulunuyor. Ama, hu kürsüye çıktıkları zaman 
kendileri, hem Hükümet inamına söz almışlar, 
hem de sonunda «hem Hükümet adına konuş
tum, hem de şahsım .adına konuştum» demişler
dir. Bıı olmaz arkadaşlar. (Adalet Partisi ve 
Yeni 'Türkiye Partisi sıralarından 'alkışlar) Hü
kümet 'adına söz (alınmışsa, hele 'bir Koalisyon 
Kabinesinin müşterek mesuliyet 'sistemi içeri
sinde bulunulursa, ıbu takdirde, 'kendi adına ko
nuşulmaz, arkadaşlarım. (A. P. ve Y. T. P. sı
ralarından alkışlar ve 'bravo sesleri) Hükümet 
adına konuşulur. IBiz, Y. T. P. isi hangi kütle
nin reylerini alarak 'geldiğini bilen 'bir siyasi 
teşekkülüz. Şimdi muhterem arkadaşım, hattâ 
sınıf larkadaşım 'Turhan Feyzioğlu diyorlar iki; 
«iMühterem 'İsmail Rüştü Aksal arkadaşımla 
beraber, kongre kongre dolaşarak, «düşük, 
kuyruk» kelimesinin söylenmemesini istedik» 
Yâni ne demek istiyorlar ki, bütün hir küt
leye; karşı «ey vatandaş Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak ben sizleri itham etmedim»1 diyorlar; 
yâni, o vatandaştan puan toplama cihetine 'gi
diyorlar. İcra mevkiinde 'oldukları müddetçe 
bu yapılmaz ve söylenmez, arkadaşlarını. OSağ-
dan ve soldan 'alkışlar) (Orta sıralardan 'gürül
tüler) Evet, Turhan Feyzioğlu Bey cümleyi 
bir 'kenarından alacaksınız ve diyecekisiniz ki, 
'bu söylenmez. Siz hunu partinizi Itomsil etmek 
maksadiyle, partiniz adına konuşmak: için gel
diğiniz zaman söylersiniz, ama Hükümet adına 
konuşmaya geldiğiniz zaman, kendi 'bunu söy
lemeniz, partiniz lehine propaganda yapamazsı
nız ; onu söylemek istiyorum. ('Sağdan alkışlar) 
Ne demek istiyoruz ve hangi noktaya geliyoruz 
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muhterem .arkadaşlarım? Bu nokta çok ehem
miyetlidir arkadaşlar, çok "ehemmiyetli. 

ÎBir ehemmiyetli meseleyi daha Parlâmento 
halledecektir. 'Bence karşılıklı ithamlardan, 
polemiklerden vaageçmek ve hu kanunu normal 
usuller içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünün ifade ettiği şekilde sükûnetle geçir
mek mecburiyeti vardır. Eğer, meselelerimiz 
ayrı 'ayrı istikametlerde ve şu konuşma vûs'atı 
îçerisinde 'bir müzakere mevzuu yapılacak ise, 
Anayasamız ve İçtüzüğümüz 'müsaittir. 'Gelir
ler buraya,, her siyasi partiye mensup ıbütün 
milletvekili ankadaşlarım, fikirlerini söylerler. 
Temenni ediyoruz ki, başladığımız 'gibi, hu'gün-
ki .celseyi, dostça, kardeşçe, bir anlayış havası 
içerisinde, başladığımız gibi hi'tirelim, igerek hu 
kanunu ve gerekse Bütçe Kanunumuzu büyük 
milletimize hediye edelim muhterem arkadaş
larım. (ıSağdan alkışlar)" 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Başbakan adına ben konuşmak istiyorum. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Olmaz, size söz vermiyeceğim 
Sayın. Feyzioğlu; ancak Başbakan konu
şabilir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Baş
bakana söz verdim. Kifayet önergeleri de var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Nasıl olmaz Reis Bey, Başbakan konuşmak iste
miyor, onun adına ben konuşmak istiyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz rica edi
yorum usul hakkında. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Grup adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına olursa, o vakit söz 
veririm. (Gürültüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
konuşsun Reis Bey. 

BAŞKAN — Ne yapalım, öyle işte. Sizin key
finize göre değil. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Usul hak
kında söz istiyorum, Reis Bey. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz verece
ğim. 

Dedim ki, yeterlik önergeleri var. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne zaman ve

rildi efendim? Şimdiye kadar niçin oya koyma
dınız? 

BAŞKAN — Ahmet Şener Bey, dinleyiniz 
kaani olacaksın... Daha evvel Başbakan konuş
mak istiyor; onu konuşturduktan sonra, grupla
rı adına konuşacak arkadaşlara ve sonra da bir 
milletvekiline söz verip onaylıyacağım demiştim. 
Başbakan konuştu; konuştuktan sonra, gruplar 
söz istediler. Daha evvel Seyfi öztürk arkadaşı
mız verdiği bir önerge üzerine, kabul ettiğiniz gi
bi, Hükümetten sonra söz isterlerse grupları ko
nuşturmak mecburiyetindeyiz. Başkanlığın yapa
cağı başka bir iş yoktur. Ondan sonra Fcyzioğlu 
tekrar söz istedi. Bağcıoğlu arkadaşımızın bir nok
taya kadar hakkı var. Riyaset isteseydi Hüküme
te tekrar söz vermez, bir milletvekiline söz verir
di. ama müzakereyi geniş tuttuk... Sayın Başba
kan söz istemiş; eğer Başbakandan sonra grup 
adına söz istiyen varsa; söz vereceğim. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Zeki Bey. (Gürültü
ler) Başkanlığın tarafsız olduğunu lütfen herkes 
kabul etsin. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım, elimizde İçtüzük hükümleri 
var. Müzakereler îçtüzük hükümlerine göre idare 
edilirse, tahmin ediyorum ki, hiçbir karışıklık 
çıkmaz. Başkan, mütaaddit defalar Tüzük hüküm
lerini Heyeti Umumiyeye arz etti. Ben kısaca tek
rar edeceğim. 'Bir kifayeti müzakere takriri gel
diği takdirde, bunun, 6 arkadaşın konuşmuş ol
ması şart iyi e oya konması mecburidir. Bu arada 
Hükümet konuşmamış olabilir veya Hükümetin 
konuşmasına bâzı milletvekilleri cevap vermemiş 
olmaları mümkündür. Bu hususun takdiri ve bu
na göre kifayeti müzakereyi kabul etmek veya et
memek Heyeti Umumiyenin elindedir. Başkanın, 
İçtüzüğün sarih hükümlerini ihlâl ederek, geç
mişte bir celsede şöyle bir muamele tatbik edildi 
diye onu emsal göstermek suretiyle, içtüzük hü
kümlerini ihlâl etmesi mümkün değildir. Hukuk 
anlayışı buna müsait değildir. 

Başkan, açıkça ifade ediyor, İçtüzük hüküm
lerini sarih olarak ihlâl ettiğini açıkça bildiriyor. 
içtüzük, bir defa Başkan tarafından ihmal edil
miştir. Yani, kifayeti müzakere takriri gelmiş ol
masına rağmen, Hükümete söz vermiştir. Bunun 
dışında, ikinci bir ihlâl daha yapılmıştır. 
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Sırada, Hükümetten sonra konuşacak kim

se Saym Gümüşpala da olmadığı halde; kendi
sinin bir partinin Genel Başkanı olması sıfatı
na dayandığını tahmin ediyorum; bu sıfatın 
ağırlığı altında kalan Başkan, sıradaki millet
vekiline söz vermemek suretiyle sırayı ihlâl ede
rek, bu defa Gümüşpala'ya söz vermiş bulunu
yor. Ondan sonra, yeniden Başlbakana, Başbakan 
Yardımcısına, Hükümet adına konuşma imkânı
nı veren Başkan, bu defa, bu konuşmaya grup
ların cevap vermeleri imkânını esbabı mucibe 
olarak ileri sürmek suretiyle, Tüzüğü bir kere 
'daha ihlâl etmiş oluyor. Bundan sonra çok garip 
ve esbabı jııucibesi olmıyan bir anlayışın içine 
ıgiriyor. Başbakan söz istiyor, veriyor; Başba
kan Yardımcısı Hükümet adına söz istiyor, 
«sana vermem» diyor. 

Arkadaşlarım; 
Başkanın Ihangi tesirler altında toplantının 

idaresini dejenere ettiği şu açık bir misalle 
meydandadır. 

BAŞKAN — Zeki Bey, «dejenere» kelimesini 
tavzih ediniz. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Devamla) — Müsa
ade buyurun, usul hakkında sözümü bitirme-
dim. (Gürültüler, ses kesildi sesleri) 

BAŞKAN — Evet, ses kesildi. Ben kestim. 
Onu tavzih etmezseniz olmaz ya!... Konuşmala
rınızdan ağzınızın ölçüsünü kaldırdınız. (Gü
rültüler) Evet, tavzih ediniz, lütfen... 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Müsaade 
ibuyurun; arkadaşlar, Saym Başkan dejenere 
kelimesinden alınmışlar. Müsaade edin tavzih 
edeyim. Dejenere kelimesi Fransızcadan gelen 
bir kelimedir. «Bozmak» mânasına (gelir. 

BAŞKAN — İyi. Yani usule riayet edilmedi, 
demek istiyorsunuz? 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Devamla) — Evet 
usule riayet edilmemiştir. Usul bozulmuştur. 

Şimdi, Sayın Başkanın bir meselesine, ağız 
bozma meselesine cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, usul hakkında ko
nuştunuz, bitirin de lütfen işimize devam ede
lim. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — Lütfen 
tahammül gösterin.., Usul hakkında konuşuyo
rum. 

BAŞKAN — Söylediniz... Anladık dediğinizi 
efendim.,. 
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£EKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 

şu 'Mecliste bir milletvekili arkadaşımızın dahi, 
söz istiyen Başbakana, Hükümet adına söz ve
ren Başkanın, Başbakan yerine Başbakan Yar
dımcısının Hükümet adma söz istemesi halinde, 
söz vermemesinin mânasını, objektif bir hukuki 
esasa bağlıyacak ve «usulidir» diyecek bir mil
letvekili arkadaşın bulunacağını tahmin etmi
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen Zeki Bey, anladım, usul 
hakkında söylediğinizi, efendim. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Devamla) — Şim
di, ikinci bir usul hatası dalha var efendim; 
bu da yine ISaym Mekki Beyin Riyaseti zamanın
da vukubuluyor. Bu celsede de, sık sik vuku-
tbuldu ve son defa benim konuşmam sırasında 
yine vukubuldu. Bu da şudur : Başkan objek
tif olmaya mecburdur. Aynı zamanda, milletve
killerine hitabederken saygılı olmalıdır ve lau
bali edalardan uzak kalmalıdır. (Ortadan, bra
vo sesleri) Zabıtları lütfen tetkik ediniz... 

BAŞKAN — ilk defa Zeki Beyden .duyuyo
rum, bunu. 

ZEICÎ BALTACIO&LU (Devamla) — Evet, 
zabıtları tetkik ediniz. Mekki Keskin Beyefen
dinin toplantıyı idare ettiği zamanlarda, Başka
nın hitapları devamlı olarak, ciddiyet ölçüsün
den biraz uzak bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Şahsiyata giriyorsunuz; bunlar 
usul hakkında değil, usul hakkında konuşunuz. 

ZEKÎ BALTAOIO&LU (Devamla) — Usul 
hakkında efendim, usuldür bu : Başkanın ida
resi. Bakınız, bu celsenin idaresi sırasında dahi, 
(bendenize, «dejenere» kelimesini hangi mânada 
kullandığımı sordukları sırada, «ağzınızın öl
çüsünü kaçırdınız» gibi, Yüksek Meclis huzu
runda kullanılması caiz olmıyan 'bir hitapla hi-
tabetmiş'lerdir. 

BAŞKAN — Kaçırmasaydmız söylemezdim 
tabiî... 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — Bu 
tarzdaki müdahaleniz dahi yine usule uygun ol
madığının bir başka misalidir. Müsaade edin 
sözlerimi hulâsa edeyim : iSaym Başkandan İç
tüzük hükümlerinin, her türlü hissî tesirin dı
şında, tam bir tatbikat bulması hususunda iti
na göstermelerini istirham ediyorum. Saygıla-
rımlar... (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 

öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Zeki Baltacıoğ-
lu arkadaşımız, bütçenin tümü üzerinde yapılan 
konuşmalarda yani son Birleşimde bulunmamış 
olsa gerek. İçtüzüğün 85 nci maddesinin son 
fıkrasında : 

«Hükümet konuşduktan sonra söz milletve
kilin indir» düsturunu alarak tatbikatımızı ya
pardık. Yalnız grup sözcü'leriyle, Hükümet ara
sında bâzı düellolar oluyor. Yani, Hükümet ko
nuştuktan sonra, Grup, Hükümete cevap ver
mek, veya tatmin almadığını beyan etmek isti
yor. Daha evvel, bu şekilde bir kifayeti müza
kere önergesi kaıhul edildiği için, bendeniz gece 
toplantısında A.P. Grupunun arzusunu yerine 
getiremedim. Adalet Pantisi, dün gece, «siz bize 
söz vermediniz» diye salonu terketti. 

Onun üzerine iSeyfi öztürk arkadaşımız (bir 
önerge ıgönderdi. Bundan böyle Hükümet ko
nuşduktan sonra, ıgruplar konuşmak isterlerse 
gruplara söz verilsin, dendi ve kabul olundu. 

VAHAP DÎZDARO&LU (Mardin) — Mu
halif .gruplara söz verilsin, dendi. 

Sayın Gümüşpala'ya ğrupu adına söz ver
dim. Yoksa, ne şunu, ne de bunu düşünmedim 
ve nitekim ondan sonra da diğer grup sözcüsü 
arkadaşlara da söz verdim. Şimdi, tekrar Hükü
met söz ister, kendilerine de yazdım, siz söz alır
sanız, şu kabul ettiğiniz önerge karşısında grup
lar tekrar konuşurlar; Başkanlığın da yapacağı 
iş kalmaz. Biz burada, İçtüzük hükümlerine ve 
kabul ettiğiniz önergelere göre Meclisi idare 
etmeye mecburuz. Onun için, şimdi Hükümet ko
nuştu, son söz olarak bir milletvekiline de söz 
verelim, bu işi de kapatalım. (ıCHirültüler, grup
lar tamamen konuşmadı sesleri) Gruplar konuş
muştur, efendim. (Ortadan, Başbakan konuş
mak istiyor sesleri) 

Kifayet önergeleri gelmiş bulunuyor... 
Buyurun Sayın Talât Oğuz. 
Sayın Talât Oğuz bir dakika rica edeyim. 
Muhterem beyefendiler, Tüzüğü başka türlü 

tefsir etmek istiyorsunuz. İşinize geldiği zaman 
bir türlü, işinize gelmediği zaman başka türlü. 
(Gürültüler) Şimdi ben, diyorum ki, son söz 
milletvekilinindir. («Başbakan söz istemişti» 
sesleri) Ben, eğer Hükümet söz istiyorsa vere
yim dedim, arkasından gruplar da tabiî konu
şabilir... («Kifayet var, kifayeti oya koyun» 
sesleri) (Gürültüler) 
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VAHAP DtZDAROÖ-LU (Mardin) — Mese

lenin tavzihi için bir sualim var. Sayın Seyfi 
öztürk'ün verdiği takrir bütçe müzakeresi için 
mi, yoksa kanun teklifleri için mi? İkisine de 
şâmil midir? 

BAŞKAN — Umumi olarak burada sözcüler 
için alındı... 

Buyurun Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

Başkan, 'kıymetli arkadaşlarım, Hükümet tara
fından getirilen af tasarısı üzerinde, pek kısa 
sürecek ıgörüş ve temennilerimi arz etmeye ça
lışacağım. 

Türk Milletinin, dolayısiyle siyasi vekilleri
nin şefkat, atıfet hislerinde ifadesini bulan af 
müessesesi, bütün dünya devletlerince kabul 
edilmiş bir hukuki müessesedir. Beşeriyetin, za
man zaman bünyesinde hâsıl olan araz ve 'has
talıkları, huzursuzluğu giderebilmek, bunları 
unutturabilmek gayesine matuf olarak mazinin 
üzerine, bir perde' çekilmesine, istikbale daha 
emin şartlar altında hazırlayıcı bir vasatın, or
tamın yaratılmasına çalışmak medeni cemiyet
lerin belli başlı ahlâki ve insani borcudur. 

Yetişmiş olduğu cemiyetin en ağır yükü al
tında psikolojik, fıtri, içtimai, iktisadi sebep
lerle işlenen suçların faillerinin ıgeride bırak
tıkları, masum ve bedbaht yuvaların, nasıl yı
kıldığını, nasıl maddi ve mânevi ıstıraplarla do
lu bir hayat yaşadıklarını, hepiniz bilir ve tak
dir edersiniz. İşte mazide yıkılan bu masum yu
vaların yüzünü güldürecek, üıürriyetin o temiz 
havasını teneffüs ettirecek imkânın yaratılma
sı, hayatın yeniden tanzim edilmesi, cemiyete 
yararlı bir adam olarak gelmesi ancak mazide 
işlenen suçların unutulmasiyle mümkündür. 

İnsanlık tarihi, mazinin unutulmasına, geç
miş yaraların sarılmasına, ihlâl edilen içtimai 
nizamın tevlidettiği maddi ve mânevi ıstırapla
rın tedavi edilmesine matuf hâdiselerle dolu
dur. İşte af bu ihtiyaç ve zaruretlerden doğ
muştur. Topluluklarda bozulan içtimai sükûn ve 
nizamın maziye set çekmekle, mazinin unutul
masiyle teessüs edeceğine inanmaktayım. Mille
tin iradesiyle teşekkül eden demokratik nizam 
ve sistemin ifadesini bulduğu parlâmentolarda, 
zaman zaman beliren davranış ve teşebbüslerin 
lütuf, atıfet gibi şefkat, insani hislerle dolu 
mânevi vasıflarla mücehhez duyguların tecelli-
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sine imkân verildiği, tarihî hâdiselerle sabittir. 
Türk içtimai tarihi de bu kabîl hâdiselerle do
ludur. Yeni tasarının Türk Milletine ve ceza 
evinden çıkacak mahkûmlara hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim, hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yetelik önergelerini okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler yeter

lidir. Kifayetin oya konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa Erzincan 
İbrahim öktem Sadık Perinçek 

Sivas 
Oevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanunu üzerindeki müzakeelrin kâfi ol

duğuna inanmaktayız, önergemizin oya sunula
rak maddelere geçilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Ordu Van 
Ata Topal oğlu Şükrü (Kösereisoğlu 

(«Hükümet söz istiyor» sesleri, 'gürültüler) 
BAŞKAN — önergelri kabul etmezsiniz. 

Müsaade buyurun okutayım bitsin. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) önergemi geri 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergeniz geri verilmiştir. Di
ğer önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısı üzerinde 'grup sözcüleri ve 

kâfi miktarda milletvekili konuşmuştur. Bütün 
grupların af tasarısı üzerinde ittifak ettikleri 
anlaşıldığına göre kifayetin oylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

(Kars 
Kemal Güven 

Başkanlığa 
Vaziyet anlaşılmıştır, müzakerelerin kifayeti

ni teklif ederim. 
Tokat 

Zeyyat Kocamemi 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanununun tümü üzerindeki müzakere

ler kâfidir; kifayetin oya konarak maddelere 
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geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Amasya Kars 
îamail Sarıgöz Necmettin Akan 

Elâzığ 
Naci Güray 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun 
Saym Suphi Baykam. 

(SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Pek muh
terem ar'kadaşlarım, bütün memleketin dikkati
ni çekecek önemli bir müzakere yapan Büyük 
Meclisiniz, bu kadar mühim bir müzakere esna
sında yanlış bir karar vermekle karşı karşıya 
bırakılıyor. 

Bir Hükümet Başkanı, bu kadar hayati bir 
konuda konuşmak için Yüksek: Meclisten söz ri
ca etmektedir. Böyle bir zamanda 'bir kifayetin 
kabulünün, zannederim ki, Parlâmento tarihi
mizde dahi bir yenilik olacağı kanaatini taşıyo
rum. Bu sebeple hiç 'başka bir sebep aramadan, 
mevzuun aydınlanıp aydınlanmadığı konusun
da her hangi Ibir şey söylemeden şunu rica ede
ceğim, grup sözcülerinin konuşmalarından son
ra Hükümet Başkanı konuşmak ihtiyacmdadır. 
Bu fırsatı kendisine vermenizi ve 'kifayeti red
detmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Mühtrem arkadaşlar, kifayet 
aleyhinde konuşuldu. 

Grup sözcüleri konuşduktan sonra Sayın 
Feyzioğlu'na söz vermiştim. Hükümet konuştu. 
Bir milletvekili arkadaşımıza söz verdikten son
ra kifayet önergelerini okuttum, kabul etmez
seniz devam etmek fırsatını bulursunuz. Bir da
ha da kifayet önergelerini çabucak vermeyiniz. 

Kifayejti kabul edenler... Etmiyenler... öner
geler reddedilmiştir. Devam ediyoruz. Buyurun 
Sayın Başbakan. («Bir daha böyle yapma» ses
leri) Başkanlık usule ve sizin kabul ettiğiniz 
önergelere uymak mecburiyetindedir. Sayın Baş
bakan, buyurun. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlarım, "burada muhtelif hatip
lerin konuşmaları sırasında öyle mevzulara te
mas edilmiştir ki, Hükümet Başkanı olarak on
ları sükûtla geçiştirmek, yanlış telâkkilere ma
hal verebilir. Bu noktaları kısaca izah etmeye 
mecburum. 

Bir defa orduya ait yapılmış olan imaları 
kesin olarak reddederim. (Orta sıralardan al
kışlar) Hükümet olarak, Meclis olarak çalışı-

20 . 2 . 1963 0 : 1 
yoruz, vazifelerimizi yapıyoruz. Ordu da ken
di vazifesini yapmaktadır. «Ordudan gelen bir 
baskı ile Hükümette duruyoruz» dediler. Bunu 
reddederim, bunu kalbul etmem. Ve kim yapar
sa onun karşısında olurum. (Orta sıralardan 
ıbravo sesleri, alkışlar) 

1958 de Irak ihtilâlini boıı muhalefette iken 
bahis konusu etmiştim. Bunu, bugün Adalet 
Partisi sözcüsü, kendilerinin tekliflerine Irak 
ihtilâlini mesnet yapmanın belki bir sebebi ola
rak yahut mazereti olarak söylemek istemişler
dir. 1958 de Irak ihtilâli için söylediklerim doğ
rudur. O zaman vaziyet şu idi; arkadaşlarımın 
bilmesini isterim: 1958 de Irak'ta ihtilâl oldu
ğu vakit, zamanın Hükümeti bu ihtilâli ordu 
göndererek bastırmak niyetinde idi. Bu, mütte
fikler arasında, enternasyonal bir mesele olarak 
münakaşa ediliyordu; muhalefet lideri olarak, 
memleketi orada bir harbe müdahaleye götürme 
hareketinin tasavvur edildiğini bilerek vaziyet 
almaya mecbur idim. (Ortadan bravo sesleri) 

Saym Oünıüşpala, Hükümet bana tevdi edil
diği zaman, pek muhterem Devlet Başkanının, 
partizanlık yapmıyacağımı ileri sürerek Hükü
meti bana tevdi buyurduklarını söylediler. Muh
terem Devlet Başkanından, ne Hükümeti teşkile 
memur edildiğim zaman ve ne de ondan sonra 
hiçbir vakit partizanlık yaptığımıza dair bir ih
tara muhatabolmadim. Bir parti genel başkanı 
olarak iktidara geldim. İlk koalisyonda Adalet 
Partisiyle yarı yarıya Hükümet teşkil ettik. Ve 
Hükümette, memlekette alışılmış partizan ida
renin kaldırılması için çalıştık. O kadar çalıştık 
ki, Saym Gümüşpala bana; yazılariyle Hükü
met azasının partizanlık yaptığından şikâyet 
eder idi. Ve şikâyet ettiği Hükümet azaları da 
Adalet Partisinin bakanları idi. (Orta sıralardan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, ondan sonra devam 
ettiğimiz İkinci Koalisyonda ve devam edeceğimiz 
işlerde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
olarak memlekette partizan idarenin aleyhinde-
yiz. Nitekim diğer partilerin, gerek ortak parti
lerimizin, hattâ muhalefet partilerinin liderleri 
de, parti lideri olarak eski mânada partizanlık 
idaresinin aleyhinde bulunurlar. 

27 Mayısın mânasmda bizi lüzumsuz müna
kaşaya götüren esas şudur : 27 Mayıs, meşrui
yetini kaybetmiş bir iktidara karşı millet hare
ketinin ifadesidir. Bu Anayasa sözüdür, tefsir 
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fjozü değildir. TUnbir şekilde her ihtilâlin, mak
sada göre, münakaşa konusuna göre verilen bir 
çehresi ve bir mânası vardır. Bizi müşterek an
layış ve selâmete götürecek olan münakaşasız 
konu, 27 Mayısın Anayasada belirtilen mânasın-' 
dadır: Meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara kar
şı milletin kıyamının bir ifadesidir. (Ortadan 
alkışlar) 

Siyasi affın istismarı tecrübelerle sabit ol
muştur ki, zararlıdır, maksada eriştirmez, arzu 
edilen her maksadı geciktirir, güçleştirir. Bunu, 
bir defa daha söylemeyi vazife sayarım. Siyasi 
af hakkında hiçbir taahhüdümüz olmaksızın bu 
tasarıyı getiriyoruz. Âtiye ait, zamanına, usu
lüne ve her hangi bir şeye ait hiçbir tahhüdü ta-
za m anı un etmeksizin bu af kanununu getiriyo
ruz. Büyük Meclisin af kanununu bu şekilde ka
rara bağlamasını istirham ederiz. 

Arkadaşım Turhan Feyzioğlu'nun konuşma
ları üzerine münakaşalar oldu. Bu münakaşalar 
şu noktadan "yersizdir; Sayın Gümüşpala, Koa
lisyon Hükümetinin teşekkülüne, partizanlığa 
ve saireye dair ilk konuşmalar devrinin tefer
ruatına, girdi. Bu teferruat üzerinde en çok ma
lûmatı olan, bizim içimizde, Cumhuriyet Halk 
Partisi kanadında en çok malûmatı olan odur, 
FeyzioğluYlur. Bu mecburiyetle vaziyeti yakın
dan teferruatı ile bilen bir insan olarak mütalâa
larını, vesikalarını serd etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu af kanunu ile 
memleketimize iyi bir hizmet yaptığımızı zan
nediyoruz. Kendi arzumuzu taşan noktalarını 
ben söyledim. Buna muhterem arkadaşım Hasan 
Diııçer Beyde iştirak ettiklerini bildirdiler. 
Maddeler arasında bu mevzuu tekrar mevzuu-
bahsettiğimiz zaman teveccühle karşılanmamı
zı rica ederim. Bizim mesuliyet taşıdığımız za
manlarda vazife suiistimali yapmış olan insan
ların bir af tasarısı ile bağışlanmasını düşünme
dik. Böyle biı- maksatla af tasarısı getirmedik, 
istemiyoruz. Bu tarzda karşılarsınız; geçmişe 
ait halli güç meseleleri tasfiye için bu kanun ta
sarısını getirdik, hale ait bir maksadımız yok
tur. Hürmet ederim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Hükümet adına konuşulmuştur. Hükümetten 

sonra yalnız bir milletvekiline söz verilmek su-

M . â . İ96â 6 : 1 
retiyle müzakerelerin kifayetini teklif ederiz. 

Mardin Van 
Esat Kemal Aybar Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Bir milletvekiline söz verdikten 
sonra yeterlik önergesini oya sunacağım. Sırada 
Sayın Tahsin Türkay var. Buyurun efendim. 

TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Muhterem 
Başkan, Sayın arkadaşlarım. 

Huzurunuza gelen ve reylerinizle meriyete 
girecek olan bu kanun tasarısını memnuniyetle 
karşılamaktayım. Çünkü; gecikmiş olmasına ve 
bu gecikmeden mütevellit yüzlerce ailenin, ma
sum vatandaşların artan ıstırabına rağmen, 
vatandaş vicdanında derin yaralar açan bir 
mevzuu kısmen de olsa tamir ve tedavi yoluna 
girilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şu hususu bir realite olarak kabul etmek zo

rundayız ki, Türk vatanında huzur ve sükûnun 
sağlanması, Türk Milletinin fert olarak, cemi
yet olarak karşılıklı dayanışma ve sevgi teza-
hürleriyle birbirine el uzatması ancak ve ancak 
27 Mayısa tekaddüm eden olaylarla, 27 Mayıs 
İhtilâlinin tabiî olarak tevlidettiği hâdiselerin 
muhakemesini tarihe bırakmak ve bunları unut
makla kabildir. 

Millet ve cemiyet hayatımızda büyük sarsın
tılar ve değişiklikler yapan bu olayların üzerin
den bir; sünger çekmek ve Türk Milletinin faali
yet ve gücünü bekamızı sağlıyacak bir teminat 
altına alacak istikbale mûzaf hedeflere tevcih 
etmek zaruretindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Büyük Meclisiniz yukarda arz ettiğim gaye

ye uygun karar ve faaliyetleriyle Meclisin açıl
dığı tarihten bugüne kadar birçok fedakârlık
larda bulunmuştur. Ve isabetli kararlar vermiş
tir. 

Bir taraftan Millî iradenin hiçbir suretle ka
yıt ve tahdide mâruz kalmamasını temin, bunu 

; dünya ve millet efkârı umumiyesine ispat et
mek; diğer taraftan Türkiye'de demokratik re
jimi tehdit eden tehlikeleri memlekette her han-

. gi bir huzursuzluk yaratmadan bertaraf etmek 
başlıca gayemiz olmuştur. 

Nitekim, 1 nci Koalisyon Hükümeti ilk prog
ramınca rejimin her türlü tahrik ve tehlikelere 
karşı korunacağını vâdederken: memlekette 
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huzurun sağlanması için geçmişin yaralarının sa
rılmasının katî lüzumunu inandığını da belirt-
nrek-mecburiy etini hissetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Dâvalarımızı ve meselelerimizi açıkça ortaya 

koymak, münakaşasını millet huzurunda yap
mak zorundayız. Bunun zamanı gelmiş ve geç
miştir. 

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye'de seçimle 
iş başına gelen ve Türk Milletinin kahir ekseri
yetini temsil eden bir Parlâmentoya ve onun 
Hükümetine karşı askerî bir ihtilâl yapılmıştır. 
Kabul etmek lâzımdır ki, ihtilâli yapanlar, ha
reketlerinin hiçbir şahsa* ve zümreye mütevec
cih olmadığını ısrarla iddia etmelerine rağmen, 
yine İhtilâlin tabiî tasarrufları neticesi Türki
ye'de bir kısım vatandaşlar mağdur edilmişler
dir. (SoMan, bravo sesleri, ortadan «yok öyle 
şey» sesleri, gürültüler.) Var, var... (Ortadan 
«yok!» sesleri, gürültüler.) Siz kabul etseniz de, 
etmeseniz de var ve biz bunu bu kürsüden söy-

"liyeecğiz. (Gürültüler.) Bunu böyle bilmeniz lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Tahsin Bey, karşılıklı konuşma
yı bırakınız. 

TAHSİN TÜRKAY (Devamla) — Köylerde, 
kasabalarda, şehirlerde, politik mülâhazalarla 
yanlış karar ve hareketlere tevessül edilmiştir. 
Bir ihtilâl mahkemesi kurulmuş, bu , mahkeme 
kararları ile bir kısım vatandaşları mahkûm et
miştir. (Ortadan çok şiddetli gürültüler, «ihti
lâl mahkemesi değildir, Yüksek Adalet Divanı, 
tavzih et.» sesleri.) ihtilâl!.. Evet, evet ihtilâl... 
(Şiddetli gürültüler.) Türkiye'de..( Başkan ta
rafından mikrofonun sesi kesildi, hatip duyul
mayan şekilde konuşmasına devam etti. Orta
dan çok şiddetli gürütüler.) 

BAŞKAN—• Sayın Türkay, ihtilâl mahkeme
si sözünü tavzih ediniz. (Ortadan, gürültüler, 
tavzih etsin sesleri, ayağa kalkarak bağırma
lar.) Yüksek Adalet Divanından bahsetmek is
tiyorsunuz. (Ortadan gürültüler, bağırmalar.) 
Bırakınız Allah aşkına... Konuşalım. (Gürültü
ler) Hatip tavzih edecektir, tavzih ediniz Sa
yın Türkay. 

TAHSİN TÜRKAY (Devamla) — Bağırma
larınızla, çağırmalarınızla Milletin bildiği haki
katleri, tarihin sinesine geçecek hakikatleri... 
(Başkan tarafından mikrofonun sesi kesildi.) 

20 .2 . im 0 : 1 
(Gürültüler) (Mikrofonun sesi açıldı.) Bunu 
böyle bilmelisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen İhtilâl mahkemesi sözü
nü tavzih ediniz. (C. H. P. sıralarından, «Sözü
nü geri alsın, tavzih etsin.» sesleri, şiddetli gü
rültüler.) 

TAHSİN TÜRKAY (Devamla) — Kasdim 
bir İhtilâl rejimidir Millî Birlik idaresi ve bu 
rejim bir mahkeme kurmuştur. (Ortadan, «söy
le, tavzih et, ne duruyorsun!» sesleri.) 

BAŞKAN —• Tavzih ediniz, zapta geçecek
tir. 

TAHSİN TÜRKAY (Devamla) — Tavzih 
ediyorum. Bir ihtilâl rejimi bir mahkeme kur
muş ve bu mahkeme bir kısım vatandaşları mah
kûm etmiştir. (Ortadan, «adı ne ne, söyle» ses
leri.) (Şiddetli gürültüler.) Haydi sizin dediği
niz olsun, Yüksek Adalet Divanı. (Mikrofonun 
sesi kesildi.) (Ortadan, «dediğimiz olmaz, o ne 
biçim lâf!» sesleri, sıra kapaklarını vurmalar, 
çok şiddetli gürültüler ve ayağa kalkıp bâzı mil
letvekilleri tarafından kürsüye doğru yürüme
ler, bu arada Samsıın Milletvekili Feyzi Ceylân 
kürsünün ön kısmına gelerek ve kürsüye sıçra
mak suretiyle hatibin kâğıdını yırtarak anlaşıl-
mıyan sözler sarf etti. Çok şiddetli gürültüler.) 

REŞlT ÖNDER (Tokat) — Eşekoğlu eşek... 
(Çok şiddetli gürültüler, sıra kapakları vurma
lar, soldan şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Tahsin, Bey, sözünüzü kesiyo
rum, lütfen kürsüyü terk ediniz. (Çok şiddetli 
gürültüler, ayağa kalkıp kürsü üzerine yürüme
ler.) 

BAŞKAN — ininiz Tahsin Bey, sözünüzü 
kestim. 

TAHSİN TÜRKAY (Devamla) — Arkadaş
lar; Başkan bir taraftan kürsüye tecavüz olu
yor, onu önlemiyor da... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ar(kadaşlar kifayet önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler Kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

Bir takrir daha var, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanununun sükûnetle, karşılıklı anlayış, 

sevgi ve şefkat hisleriyle konuşulmasını temi-
nen oturuma yarım saatlik bir ara verilmesinin 
oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Sinop Sivas 
Cemil Karabaş Cevad Odyakmaz 
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BAŞKAN — Yarım saatlik ara verilmesi 

teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
EMlN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Reise ve Yüksetk Heyetinize 
bir noktayı açıkça ifade etmeye mecburum. Bu
rası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi meşru nizamın bekçisidir. 
Burada bulunan her birimizin milletvekili sıfa
tımız meşruiyet inancından doğar. Bizi dışar-
daki insanlardan ayıran, 'millî iradenin mümes
sili kılan, verdiğimiz oylarla birtakım fikirleri 
kanun yapan ve onları yürüten bu meşruiyet 
inancıdır. Millî iradenin temsilcisi sıfatından 
kendisini nez'eden adam, burasını millet kür
süsü addetmiyor demektir. Meşruiyet inancı 
Anayasanın temelidir. Bu 'temeli sarsara'k ıbu 
kürsüye milletvekiliyim diye çıkan ancak haki
ki bir sahtekâr durumundadır. (C. H. P. sıra
larından, alkışlar; soldan gürültüler, yuh, yuh 
sesleri) (Çok şiddetli gürültüler) (Mikrofonun 
sesi kesildi) Ya kaJbul edeceksiniz, ya milletin 
meşruiyetini;.. Milletvekilleri olarak. (Çok şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Emin Beyefendi; nitekim indir
dik, sözünü kestik. ((Şiddetli gürültüler) Tavzih 
ettirdik sözünü, kürsüden indirdik. (Sağdan 
«sözünü geri alsın» sesleri, çok şiddetli gürül
tüler, «bu ne biçim söz, Reis Bey, 'kürsüden 
indii'sene» sesleri) 

BAŞKAN — Ne yapalım başka ? Sözünü tav
zih ettirdik. (Ortadan «ettirmedin» sesleri, gü
rültüler) 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Meşruiyet, 
sözüne tahammülünüz yoktur. (Ortadan- «Bra
vo» sesleri, soldan: «Yuhh» sesleri, şiddetli gü
rültüler) 

20.2.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Efendim; lütfen sükûnetinizi 

muhafaza ediniz. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — (Başkana 

hitaben) Tarihi celse yaşıyoruz, icabatını yapı
nız. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum, 
arkadaşlar. 

(Tahsin Türkay'a hitaben) Sayın Tahsin 
Türkay, geliniz kürsüye ve sözlerinizi tavzih 
ediniz. (Ortadan: «Gel sahtekâr gel» sesi) 

TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Ben sözleri
mi tekrar ediyorum, kasdım şudur : Bir ihti
lâl olmuş, bu ihtilâl kendine mahsus rejim kur
muş, bir ihtilâl rejimidir. Bunu teabul etmez 
misiniz? Ben Yüksek Adalet Divanını bir özel 
mahkeme olarak kasdetmedim. Yüksek Adalet 
Divanı olarak kastediyorum, ibir yanlışlık 'ol
muşsa bunu düzeltiyorum. Ancak, bu kürsü
nün kudsiyetinden (bahsettikleri halde.. (Mik
rofonun sesi kesildi)... Buraya- hücumla.. Bu 
zihniyetin bu kudsiyetten bahsetmeye hakkı 
yoktur. Emin Palksüt'ün hakkımda söylediği 
sözleri mikâbiyle kendisine iade ediyorum. (Gü
rültüler) Şunu hilmeniz lâzımdır ki, biz bura
ya sizin emrinizle... (Mikrofonun sesi kesildi). 

BAŞKAN — Tamam... Tamam Tahsin Bey.. 
Efendim, maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır, ivedilikle ınıüza-* 
kere edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutacağım, daha evvel te
neffüse ihtiyacınız varsa lütfen söyleyin («var» 
sesleri) O halde bugün 15,25 te yani yarım sa
at sonra toplanılmak üzere oturumu «kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 14,55 



I K Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin (Konya) 

KATÎPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Af Kanu
nu üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. Mad
delere geçilmesi kabul edilmişti, birinci maddeyi 
okutuyorum : 

Bâzı suç ve cezalann affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 . 2 . 1963 tarihine kadar' 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesbit eden aslî maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasiyle 
cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir mes
lek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu ce
zalardan birini veya birkaçını istilzam eden fiil
ler hakkında takibat yapılmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağla
yıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedil
miş para cezasına mahkûm olanlar fer'i ve mü
temmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neti
celerine de şâmil olmak üzere affedilmiş]erdir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da üçte 
biri affedilmiştir. 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre kurulmuş olan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilmiş olup (C) bendinden 
faydalananların bihakkin veya meşruten tahliye 
tarihinden itibaren ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere, fer'i ve mütem
mim cezaları da affedilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların beşer dakikaya indirilmelini 

arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — Konuşmaların beşer dakika ola
rak sınırlanmasını istiyen Halûk Nur Baki arka
daşımızın tekliflerini oyunuza sunuyorum; kabul 

- edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde hakkında söz istiyen?.. Buyurun Sa

yın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlarım, Hükümet teklifinde 
birinci madde; «29 Ekim 1962 tarihine kadar iş
lenmiş olan suçlardan...» diye başlamış ve sonu 
«üçte biri affedilmiştir.» şeklinde bağlanmışken 
Adalet Komisyonunca, «12 . 2 . 1962 tarihine 
kadar işlenmiş olan suçlardan, fer'i ve mütem
mim cezaları da affedilmiştir,» şeklinde değişti
rilmiştir. 

Seçimlerin yapıldığı günden bugüne kadar 
muhtelif partiler tarafından, muhtelif gazeteler 
tarafından af mevzuu her gün mütemadiyen dile 
getirilen bir memlekette affın şümulü genişleti
lir, 15 . 2 . 1963 e getirilirse, o zaman bu ka
nunun, suç işlemeye, Af Kanununun şümulüne 
giren suçlardan olan suçları işlemeye istidadı 
olan insanları teşvik mahiyetini taşır. Bu bakım
dan Yüksek Riyasete bir değiştirge önergesi ver
dim. Tasviplerinizi istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Bir tek

nik mevzu için huzurunuzu işgal edeceğim. 
Aflarda daima affın çıkmış olduğu tarihle 

veyahut affın meclislere teklif edildiği tarihle, 
hududu tâyin edilen tarih arasına umumiyetle 
bir zaman konulması prensibolarak ele almmış-
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tır. Bu bakımdan 15 . 2 . ye aldığımı/- takdirde 
bu prensibi ihlâl etmiş olacağız. Şu noktaya da 
muhterem Meclisin nazarı dikkatini çekmek iste
rim. Bir misalle fikrimi izah edeyim. Farz ede
lim, tatili uzun cezaları, yani kolun kırılması, 
kesilmesi ve saire şu affın şümulüne girmekte
dir. 14 Şubat tarihinde ayağı kırılmış veya kolu 
kırılmış bir kimsenin henüz hastanede yattığı 
bir sırada, hattâ kolunun kesilmesi için ameliyat 
masasına götürüldüğü bir sırada, onun hapisha
nede bulunan suçlusunun affı gibi bir hareket, 
cemiyette türlü reaksiyonlara sebebolabilir. 
Onun içindir ki, daima bu affın çıktığı tarih ile 
hududu arasına bir mesafe konulması âdettir. 
Biz de Meclis olaıak, yalnız suçluların, Mecli
sin atıfetine ınazhar olması esasından hareket et
mek noktasından değil de, biraz da mağdurların 
durumunu da nazarı dikkate almak suretiyle, 
Hükümet teklifinde olduğu gibi, 29 Ekim 1962 
ye veya ondan daha evvelki bir tarihe götür- -
mekte içtimai bir fayda mülâhaza etmekteyim. 
Ancak, basın suçlarında böyle bir mahzur olmı-
yacağı için basın suçlarını belki bundan istisna 
edebilirsiniz. Fakat, âdi suçlarda, bilhassa bunun 
üzerinde durulmasını istirham ediyorum. Bu 
yolda zannediyorum bâzı arkadaşlarım önerge 
verdiler. Bu Önergelerin lehinde oy kullanmanızı 
rica edeceğim. 

Memurların affı meselesinde; 25 Ekim 1961 
den sonra suç işliyen memurlar hakkında, esasen 
Hükümetin kanaatine koalisyon partilerinin de 
iştirak ettiklerini ifade ettiler. (Bu meselede 
biz de, aynı kanaatte olduğumuzu ifade et
mek isteriz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı ? Buyurun Sayın Ko
camemi. 

ZBYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz ar
kadaşlarım, maddeler gelirken bunların esba
bı mucibeleri biraz hakikatlere uymalıdır, yak
laşmalıdır. Sabahleyin, burada Hükümeti din
lerken, tarihten bahisle, tekrar tekrar, «Biz 
zamanımıza ait suçları affetmek istemeyiz, bun
ları takibat dışı bırakmak kararında değiliz.» 
diye beyanlarda bulundular. Eğer hareket nok
tamız bu ise ve bunda samimî isek bu tarihi 
29 Ekime değil, Meclisin açılma tarihi olan 
25 .10 .1961 e gitmesi lâzımgelir. Muvafakat ve 
muhalefetiyle biz zamanımızdaki bilhassa böyle | 
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kötü suçlan affetmeye doğru gitmiyelim. Bu 
bakımdan bu tarihin 25 Ekim 1961 olması için 
bir takrir veriyorum, kabulünü rica eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Hükümet Başkanının 
mütalâasına karşı Kocamemi arkadaşımızın be
yanı gayet yerindedir. Ancak, ortada bir nok
tanın halli mecburiyet göstermektedir. O da 
şudur : Eğer alelûmum bütün suçları, Mecli
sin aıçıldığı tarihten itibaren mebde kabul edip 
affa tabi tutacak olursak, yani Af Kanununun 
15 Ekim 1961 tarihine itecek olursak, o tak
dirde, bu kanundan faydalanacak olanların ade-

• di çok az olacaktır. 
Zira 113 sayılı Kanun ve onu tadil eden 134 

sayılı Kanun 1960 yılının Ekim ayında,, bütün 
suçluları affetmiştir. Bu bütün tâbirimin için
de, âdi suçları ve ımuayyen şartları kasdediyo-
rum. Şimdi, elimizde bulunan tasarıyı, Mec
lisin açılma tarihini mebde almak suretiyle 
kabul ettiğiniz takdirde, ancak 113 sayılı Ka
nunla Büyük Millet Meclisinin aıçılış tarihi 
olan 25 Ekim 1961 tarihine kadar geçen, bir 
senelik zaman zarfındaki suçları affetmiş ola
cağız. Binnetice, memlekette uzun zamandan 
beri münakaşası yapılmakta olan bu Af Ka
nunundan geniş bir istifade imkânı kalmamış 
olacaktır. Benim kanaatim şudur ki, âdi suç
lar için bir tefrik yapalım, âdi suçlar için ko
misyonun kalbu'l ettiği tarihi mebde alalım. Ama, 
vazife suiistimali suçları için, yeni Anayasa niza
mının kurulduğu günden itibaren her lıangi bir 
surette affa yanaşmıyalım. Onların mebdeini de, 
Sayın Kocamemi arkadaşımızın te'klif ettiği gi
bi, 25 Ekim 1961 olarak kabul edelim. Koca
memi arkadaşımızın takririnin bu suretle, yal
nız vazifeyi suiistimal suçlarına münhasır ol
mak üzere kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız yok. Bâzı değiştirge önergeleri 
vardır; bunları okutacağım. Komisyon bunları 
dinleyip sonra konuşsa daha iyi olur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Dinliydim efendim. 

BAŞKAN — O halde lütfedin efendim, öner
geleri okutayım. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tasarısının birinci maddesine aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

Eklenecek fıkra : 
1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 

Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 
numaralı Kanuna göre kurulmuş bulunan Yük
sek ^.dalet Divanınca mahkûm edilenlerin ce
zaları fer'î ve mütemmim neticelerine de şâ
mil olmak üzere affedilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Şifaherı arz edilen sebeplerle tasarının 1 nci 

maddenin 1 nci fıkrasındaki 15 . 2 .1963 tari
hinin, 29 Ekim 1962 olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Bursa Bolu 
Emin Paksüt İbrahim öktem Kemal Demir 

Gaziantep Trabzon Kayseri 
Ali'İhsan Göğüs Kâmuran Ural Mehmet Sağlam 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Adalet Komisyonunun değiştirdiği birinci 

maddede affedilecek suçların işleniş tarihi 
15 . 2 .1963 olarak kabul olunmuştur. Aylardan 
beri affın söz konusu olduğu memleketimizde 
suçların af tarihini 15 . 2 .1963- tarihine almak 
bir nevi suç işleme istidadı olanları teşvik ma
hiyetini taşıyacağı cihetle-, bu tarihin Hükü
met teklifinde olduğu gibi 29 Ekim 1962 ola
rak değiştirilmesinin reye vaz'mı arz ederim. 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Muhterem 'Başkanlığa 
Memurin Kanununun 9 ncu maddesine göre 

memurlar hakkında yapılmakta 'olan takibatın 
ve verilmiş tart cezalarının da 1 nci maddenin 
şümulüne dâhil edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Aydın 
Veli Başaran Orhan Apaydın 

Başkanlığa 
Birinci maddenin 1 nci bendindeki İ5.2.1963 

tarihinin 25 . 10 . 1961 olarak değiş'tirilmesini 
teklif ederim. Tokat 

Zeyyat Kocamemi 
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I ŞEYKÎ GÜLER (Afyon Karahisar) — Efen-

dim, madde ile ilgili, aynı mealde 2 nci bir tak
rir verilmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 
Benim takririmin okunmasına lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ıSÖZOÜSÜ ALİ 

CÜCBOĞLU (Giresun) — Muhterem arkactaş-
lar; bu tarih mevzuunda, komisyonumuzda et
raflı müzakere cereyan etmiş ve 3 ncü madde
deki 15 . 2 . 1963 tarihi ile bir insicam teşkil et
sin diye 29 . 10 . 1962 tarihide 15 . 2 . 1963 ola-

I rak ekseriyetle tâdil edilmiştir. Arkadaşları-
I mızm burada izah ettikleri ve Hükümetin de 
I arzu ettiği vazifeyi suiistimal suçları ile ilıgili 

tadil teklifinin kanun 'metni içindeki yeri bi
rinci madde olmayıp; dördüncü maddedeki 
istisnalar kısmıdır. Biz bu istisnalar kısmında 
Hükümetin teklif etmiş olduğu bu vazifeyi suiis
timal keyfiyetini nazarı dikkate alacağız. Bu 
husustaki komiısyon kararı ekseriyetle verilmiş
tir. Biz yine maddenin 115 . 2 . 1§63 olarak kal
masını istiyoruz. Bu husus âdi suçlara anıttir. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem milletve
killeri, Hükümet tarafından gönderilen proje 
29 Ekim 1962 tarihime kadar üslenmiş bulunan 
s u ç t a n bu af kanununun şümulüne gireceği 
tasrih edilmişti. 

Şimdi, sayın komisyon sözcüsünün dediği 
gibi bu tarih, komisyonun ekseriyetiyle, 1'5 Şu
bat 1963 olarak değiştirildi. Hükümet teklifin
de israr etmektedir. Burada mucip sebepleri 
diğer arkadaşlar tarafından da açıklandığı üze
re, Hükümetin teklifinde olduğu gibi 29 Ekim 
1962 tarihine kadar işlenmiş olan suçların an
cak bu kanundan faydalanabileceğinin kaJbulü-. 
nü istirham ediyorum. 

Diğer hususlar hakkında sırası ıgeldikçe arzı 
malûmat edeceğiz, efendim. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN—Buyuran. Kaptan. 
I MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşların; iki husus biribirine karış
tı rı İm aktadır. Hükümet esibahı mucih esinde, za-
manımızdaki vazifei suiistimal suçlarını affet-

' miyelim noktasından hareket ediyor. Ve ko
misyon da buna katılıyor. Şimdi, bunun dışında 

I kalan,, yani vazifeyi suiistimal suçlarının dı-
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şmda 'kalan suçlar hakkında bir esbabı mucibe 
gösterilmedi. Ancak, komisyonca, hurada bir-, 
kaç kelime ifade edildi; şudur: Af kanunu
nun konuşulduğu günden sonra bâzı kimse
ler, nasıl olsa affedileceği esbabı mucibesi 
ile suç işler, binaenaleyh 'bunları affetmeyin. 
Bu noktadan hareket edince, Hükümet tasa
rısının buna cevap vermesi mümkündür. Şö̂ y-
leki; Hükümet getirdiği taslarının üçüncü mad
desinde, birinci maddedeki vazifeyi suiistimal 
suçunun dışında kalan âdi suçlarla hiçbir far
kı olmıyan ıhasın suçlarının mebdei de 15 . 2 . 
1963 olarak te-sbit edilmiştir. Şu halde aynı 
mahiyetteki diğer âdi suçların ne kabahati var? 
Vazifeyi suiistimal suçlarını anladık; bunla
rın, komisyon sözcüsü arkadaşımızın dedikle
ri gibi, istisnalar arasına konulması, hattâ 
tamamen maddeden çıkarılması 'doğrudur. Fa
kat basın suçları ile hiçbir alâkası bulunmıyan 
diğer suçları bundan mıahru'm ibırakma-
mn ne hukuk tekniği bakımından ve ne de vic
danen yerinde olmadığı kanaatindeyim. Tak
dirini Yüksek Meclise 'arz ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurunuz, Hükümet. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi, basın suçluları ile diğer suçlular ara
sında affın tarihî bakımından bir farkın gö
zetilmemesi iktiza ettiğini ifade buyurdular. 
Halbuki bizim noktai nazarımız tamamen baş
kadır. Matbuata taallûk eden hususlarda bü
tün matbuat ceraimi affedilmiş değildir. Hü
kümet teklifinde, 3 ncü maddede görüldüğü 
veçhile, sadece mesul müdürler ,bu affın şümu
lüne alınmıştır. Diğer basın suçları hakkında 
ahkâmı umumiye cereyan etmek lâzımgelir. 

Takdir buyurursunuz ki, Basın Kanunu
nun 16 ncı maddesine göre, mesul müdürlerin 
mesuliyeti, daha fazla şeklîdir. Binaenaleyh, 
bir tarafta kasti suçlar ve mağduru mevcut 
bulunan suçlarla, diğer tarafta, şeklî bir suç 
işliyen bir şahsın, hattâ suç işlediğinin farkın
da bile olmıyan şahsın vaziyeti bir değildir. 
Bu bakımdan, Hükümet, arada bir müsavat
sızlık görmemektedir. Çünkü, hadler arasın
da bir münasebet yoktur. Gazetenin mesul mü
dürü başkadır; vazifesini ifa ederken kendi
sinin, dikkat etmeksizin gazeteye kaçabilecek 
bir yazıdan mesuliyeti vardır. Diğerinin ise, 
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işlediği biı- suç her hangi ıbir şahsı mağdur et
miştir. Bu itibarla tefriki kabul etmenizi rica 
ederini. 

BAŞKAN — Giritlioğlu arkadaşımızın bir 
önergesi var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 tıci maddenin aşağıdaki tarzda değişti-

ıiİmcisini arz ederim. 
(29 Ekim 1962 tarihine kadar işlenmiş âdi 

suçlar ile, 
25 . Ekim 1961 tarihine kadar işlenmiş 

olan vazife suiistimali suçlarından) 
Edirno 

Fahir Giritlioğlu 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin (C) bendinin 2 nci şık

kının ayrı bir madde olarak tedvini için ko
misyona iadesini arz ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Denizli 

Hüdai Oral 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Söz isti-
lyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşları konuştursak da 
ondan sonra konuşsanız. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Şahsını adı
na konuşacağım. 

BAŞKAN —. Buyurun. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, tasarının şümulü bakımından iki ta
rih tesbit edilmişti. Bir tanesi 29 Ekim 1962 tari
hidir ki, affın, o tarihe kadar işlenmiş olan suçla
ra teşmilidir. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Komisyon 
raporunda muhalefet .şerhiniz ve «Söz hakkım 
mahfuzdur» kaydı yok. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Aleyhinde 
konuşmuyorum. Bendeniz komisyonda sadece 
15 . 2 . 1963 tarihine rey veren bir kimseyim 
ve o fikri müdafaa ediyorum. Onun için söz aldım. 
Aleyhinde değil, lehinde konuşuyorum. 

Kanunda, basın suçları için 15 . 2 . 1963 tari
hinin kabul edilmesi sebebiyle bir defa tasanda 
iki ayrı tarih bakımından bir birlik kurmak gaye
siyle bunu ekseriyetle kabul ettik. İkinci olarak 
tasarının 4 ncü maddesindeki istisnalar arasında, 
ahlâki redaatler itibariyle mahsurlu olan ve Türk 
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Ceza Kanunu ve diğer hususi ceza kanunlarına 
giren suçları ayrı ayrı tadat ve tasrih etmiş, bu 
suçların bu Af Kanununun şümulü dışında oldu
ğunu beyan etmiştir. 

O halde, 29 Ekim 1962 tarihinden bir gün ev
vel, yani 28 Ekim 1962 tarihinde bir trafik kaza
sı yapan bir kimse ile, bu tarihten bir gün sonra 
bir trafik kazası yapan veya taksirli bir suç işle
miş olan bir kimse arasında, bu iki vatandaş ara
sında hiçbir fark yoktur. Bir gün, onunla bunun 
mağduriyetini telâfi için alınacak hafi bir husus 
değildir. En âdil hususun-15 . 2 . 1963 tarihi ola
rak kabul edilmesini arz ve istirham ederim. 
(«onaltısı ne olacak» sesleri) Kanundaki, 15 . 2 . 
1963 tarihi, komisyonun kendiliğinden icadettiği 
bir tarih değildir; ayni tarih Hükümet tasarısını 
üçüncü maddesinde, basın suçlarının başlangıcı 
için alınmış ve Hükümet tasarısındaki bu başlan
gıç aynı şekilde diğer suçlara da teşmil edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Buyurun Hüdai Oral. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, ta
rihler üzerinde, Hükümetin ve Komisyonumuzun 
mütalâalarını şu şekilde toplamak mümkündür. 

Hükümet 29 Ekim 1960 tarihini esas almıştır. 
Adalet Komisyonunda yapılan müzakerelerde 31 . 
12 . 1962 tarihiyle 15 . 2 . 1963 tarihi üzerinde 
yapılan müzakereler neticesi ekseriyetle 15 . 2 . 
1963 tarihi kabul edilmiştir. Hükümetin bugün 
haklı olarak ileri sürmüş olduğu talebin tervici 
lâzımdır. Bu itibarla 25 Ekim tarihi Hükümetin 
vazifeye başladığından bugüne kadar vazife sui
istimallerinin affedilmcmcsine mütedair olan tek
lifine iştirak ediyoruz. Ancak, bu teklifin ayrı 
bir fıkra olarak tedvin ve tanzim edilmesi iktiza 
eder. Buradaki tarih, daha çok diğer âdi suçlara 
şümulü olan bir »tarihtir. Maddenin diğer bentleri 
üzerinde komisyonun mütalâasını arz edeceğim : 

Bir zühul eseri olarak hukuk tekniğine aykı
rı bir fıkra ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu fık
ranın ayrı bir madde olarak tedvini için komis
yon maddeyi geri istemektedir. O da şudur; (c) 
bendinde : «Müstakillen 5 seneden fazla hürriye
ti bağlayıcı bir cezayı veya bununla birlikte pa
ra cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayı
cı cezalarının beş senesi ve para cezalarının da 
üçte biri affedilmiştir.» denilmektedir. Bu madde 
beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezalara şâ
mildir, fer'i cezalara şümulü yoktur, İBu madde-
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nin komisyonda yapılan takriri müzakeresinde 
doğrudan doğruya fer'î ve mütemmim eczalara 
affın şümulü olmıyacağı üzerinde karar alınmış
tır. Bu. itibarla bu bentteki iki şık üzerinde tena
kuzun izalesi için ve ayrıca tedvin etmek ve bir 
madde haline getirmek üzere komisyona iadesini 
istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon adına is-
tidraten Sayın Başkanın müsaadelerine sığına
rak bir noktayı da belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; her hangi bir polemi
ğe girmek maksadiyle ve allerji de yaratmak için 
konuşmuyorum. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; Komisyonun tek
nik olarak yaptığı çalışmalardaki hassasiyetini 
takdir ederler. Gökhan Evliyaoğlu arkadaşım, 
komisyonda sarf edilen bir sözün başka şekilde ol
duğunu ifade ettiler. (Gürültüler ve «tavzih etti 
ya» sesleri) 

BAŞKAN — Hüdai Bey çok rica ederim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Devamla) — Konuşmıyacağım efendim. 

BAŞKAN — Allah Aşkına havayı elektrik
lendirmeyin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarını is
tirhamım şudur; bir komisyonda yapılan konuş
malar zapta dercedilir. Bu zapta hürmet ederek; 
şahsi düşüncelerimizi değil, Komisyon Başkanlık 
Divanının bu mevzuda, hassasiyetle müzakereleri 
takibetmek suretiyle tutmuş olduğu zabıtlara iti
bar edersek bu Mecliste bu türlü konuşmalara mâ
ni oluruz. Bu itibarla zabıtları kendileri tetkik 
ederlerse, Sayın Başbakanın ifade ettikleri söz
lerin aynen söylenmiş olduğunu anlarlar. (Alkış
lar, ortadan) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 
118 nci maddesine göre maddedeki bir fıkrayı ta
dil etmek üzere Komisyonun talebine uyularak 
birinci madde tadil teklifleriyle birlikte Komis
yona iade edilmiştir. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Sayın-
Başkan, Komisyon Başkanı Sayın Hüdai Oral Ko
misyonda konuşulan bir hususu burada komisyon
da konuşulduğundan başka türlü ifade ettiler. 
Bunu açıklamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanızı rica ede
yim. 

Komisyon Başkanı arkadaşımıza rica ettik; 
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gündüzkü bu mevzuu tekrarlamayın da bu hava
yı bozmayın, dedim. Komisyonda zabıtlar var. 
Merak edenler tetkik ederler. Bir komisyon üyesi 
de, Komisyon Başkanı müzakereleri başka türlü 
aksettirdi der. Kim merak ediyorsa zabıtları lüt
fen tetkik etsin. Biz maddelere devam edelim. 

MADDE 2. - . 44 numaralı ve 22 . 4 . 1962 
tarihli «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanun» un ge
çici 7 nci maddesi uyarınca Anayasa Mahke
mesine intikal ettirilen dâvalardan, Uşak 
ve halkı silâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülmekte olan İskele ve 31 
nci kilometre olayları ile ilgili dâva sanıkları 
hakkında takibat yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var m i l Yok. Değiştirge önergeleri 
vardır, okutuyorum. 

• Yüksek Başkanlığa 
Sevk edilen tasarılardan 1/470 esasta ikayıtlı 

1~) . 2 . 1963 tarihli bâzı suç ve cezaların affı 
hakkındaki .kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
"aşağıdaki şekilde 'tadilini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 'bâzı. hükümlerinin 
'kaldırılmadı ve bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki 1. nunraralr Kanunun 6 nci 
maddesine göre 'kurulmuş olan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezaiları fer'i 
ve 'mütemmim neticelerine de şâmil olmak üze
re "d ff edil mistir. 

44 , numara]ı ve 22 . 4 .. 1962 tarihli «Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılanma 
Usulleri hakkındaki Kanunun,» geçici 7 nci 
maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine İnti
kal ettirilen dâvalardan Uşak ve Halkı Silâh
landırma ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkeme
sinde görülmekte elan İskele ve 31 nci kilo
metre olayları ile ilgili dâva sanıkları hakkın
da takibat yapılamaz. 
A. P. Grup Bttşkan V. A. P. Grup Başkan V. 

İzmir Balıkesir 
Ali Naili Erdem Ciha't Bilgehan 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — 
Bu önerge karşısında 'ben önergemi geri aldım 
efendim. 

BAŞKAN —• Şevki Güler arkadaşımız öner
gesini geri aldığı için okutmuyorum. 

20 .2 . İ963 O : 2 
Muhterem Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şe kil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 2. 44 numaralı ve 22 . 4 . 1962 ta
rihli «Anayasa Mahkemesinin Kumlusu ve 

Yargılama usulleri hakkında Kanun» un geçi
ci 7 nci maddesi uyarınca Anayasa Mahkeme
sine intikal ettirilen dâvalardan, Uşak, ve 
halkı silâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza 
Mahkemesinde .görülmekte olan İskele ve 31 
nci kilometre ve İstanbul ceza mahkemelerinde 
rüyet olunan İstanbul Rıhtım olayları ile il
gili dâvalar sanıkları hakkında takibat yapı
lamaz. 

Kırklareli Aydın 
Alâeddin Eriş Orhan/Apaydın 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — önergeler üzerinde, buyurun 
•Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (.Mardin) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, bir teknik hususa işaret et
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum : 

Madde 2. 44 numaralı ve 22 . 4 . 1962 ta
rihli «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar
gılama usulleri (hakkındaki Kanun» un geçici 
7 nci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi
ne intikal elttirilen dâvalardan, Uşak ve halkı 
silâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza Maih-
mesinde görülmekte olan İskele ve 31 nci kilo
metre olayları ile ilgili dâva sanıkları hakkın
da takibat yapılmaz.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, mahkeme-
melere dâvalar muhtelif safhalarında intikal 
eder; ya takibat yapılmakta bulunan bir dâ
va veya takibat yapıldıktan sonra açılan hu
kukî âmme dâvası - takibat yapamaz keyfiye
tini burada bulundurduğumuz takdirde - sa
dece hazırlık tahkikatında bulunan ve doğru
dan doğruya C. savcılarını ilgilendiren takibat 
yapılmaz keyfiyetini göz önünde bulundu r-
ımuş oilur. Onun için. .maddeye «Bu dâva sa
nıkları hakkında ikame edilen dâvalar affe-
dilmiştir.» Diye bir hüküm vaz'ettiğimiz ta'k-
d lirde daha sarahate varmış oluruz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen. arkadaşımız 
yok; önergeleri tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 
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(Ali Naili Erdem ve Cihat Bilgehan'm öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergenin açık oylanması 
hakkında bir önerge var okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Ali Naili Erdem ve Cihat Bilgehan tarafın

dan verilen, tasarının 2 nei maddesine dair de
ğiştirge önergesinin açık oya vaz'edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Sakarya izmir 
Muslihittin Grürer Şükrü Alkaıı 

Kocaeli İsparta 
Hâldan Kısayol Sadettin Bilgiç 

Konya Erzurum 
Faruk Sükan Cevat önder 

Yozgat 'Bursa 
Turgut Nizamoğlu Ahmet Türkel 

Bursa Aydın 
Mustafa Tayyar Reşat özarda 

Rize İzmir 
Arif Hikmet Güncr Mehmet Ali Ay taş 

Kayseri İstanbul 
Abdülhalim Araş İbrahim Abak 

istanbul Manisa 
Ziya Altmoğlu Süleyman Çağlar 

Çanakkale istanbul 
Refet Sezgin M. Rıza Bertan 

Erzurum Çorum 
Turhan Bilgin Muzaffer Dündar 

Afyon Karahisar içel 
Mehmet Turgut Celâl Kılıç 

Çanakkale Manisa 
Ahmet Nihat Akay Hilmi Okçu 

Kayseri izmir 
Vedat Âli Özkan Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — 15 imzadan fazla olduğu için 
bu önergenin dikkate alınmasını açık oyunuza 
sunacağım, önergenin reddi kırmızı, kabulü, be
yaz, çekinseri, yeşildir. 

(Önerge bir daha okunsun sesleri) 

(Ali Naili Erdem ve Cihat Bilgehan'm öner
gesi bir daha okundu.) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Komisyonun noktai nazarı
nı ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyonun fikrini sormadık, 
soralım. Buyurun, 

20 . 2 . 1963 O : 2 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Denizli)— Çok kıymetli arkadaşlarım, 
teklif Yüksek Adalet Divanınca Anayasayı ih
lâl suçundan Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesince verilen mahkûmiyet kararlarının 
affını tazammun etmektedir. Af cemiyetin yük
sek menfaatlerine, içtimai fayda mefhumuna 
dayanır. Komisyonda yapılan müzakereler neti
cesi, komisyon bugünkü şartlar altında umumi 
siyasi bir affın kabulünü mümkün görmemiş ve 
Hükümetin bu mevzudaki hassasiyeti ve teklifi 
isabetli ve yerinde mütalâa edilmiştir. Bu bakım
dan umumi huzur ve sükûnun gelmesi, efkârı 
umumiyenin yatışması için lâzımgclen tedbir
lerin alınmasında âzami hassasiyeti gösterdiğin
den emin olduğumuz Hükümetimizin bu mucip 
sebebini komisyonunuz da yerinde bulmuş oldu
ğundan arkadaşlarımızın, umumi siyasi affın 
şümulünün genişletilmesini istiyen ve tamamiylo 
146 ncı maddeye müsteniden verilen cezaları da 
affın şümulüne dâhil eden bu teklifine komisyo
nunuzun katılmadığını ve reddedilmesi lâzım gel
diğini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılmamaktadır. 

Çankırı secim çevresinden başlamak üzere, 
bu değiştirge önergesini açık oyunuza sunuyo
rum. 

Yanında oy puslaları bulunmıyan arkadaşlar 
beyaz kâğıda yazabilirler. Ancak, kâğıda «ret» 
veya «kabul» kelimelerinin yazılması gerekir. 
Bu durumu da Divan Kâtiplerine bildirmeniz 
rica olunur. 

Şimdi, oylamaya geçiyoruz. 
(Çankırı milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
(Açık oylama esnasında Cevdet Perin oyunu 

kullanırken, Adalet Partisi arka sıralarından 
«Yuh» sesleri. Cumhuriyet Halk Partisi sırala
rından itiraz sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Çok çirkin bir hâdise. 
Oylarını kullanmıyan arkadaşımız var mı? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
NlHAT DİLER (Erzurum) — Reis Bey, bir 

yanlışlık oldu, beyaz kâğıt üzerine ret yazmayı 
unutmuşum... 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, tasnif yapıladursun, 

daha önce yapılmış olan oylamanın sonucunu 
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Yüksek Heyetinize arz edeceğim. Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının oylamasına (364) arkadaşımız 
katılmış, (263) kabul, (81) ret, (20) çekinser oy 
Çıkmıştır. Böylece Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesi kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

KÜMAL BAĞCIOĞLÜ (Maraş) — Reis Bey, 
Divanda fazla kâtip arkadaş var. 

BAŞKAN — Divanda bulunan 4 kâtip arka
daşlardan 2 si Cumhuriyet Halk Partili, 2 si de 
Adalet Partili arkadaşlardır. Hiç kalbinize kötü
lük girmesin. (Bravo sesleri) En ufak bir yan
lışlık olmasın, diye kâtip arkadaşların adedini 
çoğalttık. 

TURHAN ŞAHİN (Muğla) — Keşke onla
rın lehinde bir yanlışlık olsa. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bugünlerde 
hep itiraz eder, oldular. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maras) — Sadece 
\uı\\ hakkında itiraz etmiştim. 

BAŞKAN — Açık oylamanın neticesini su
nuyorum : 

Açık oylamaya (366) arkadaşımız oy kullan
mış; (160) kabul, (198) ret, (8) çekinser oy çık
mıştır. Böylece değiştirge önergesi reddedilmiş
tir. 

İkinci değiştirge önergesini okutuyorum : 
(Alâeddin Eriş, Orhan Apaydın ve Oevad 

Odyakmaz'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-

DAİ ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlar; 
bu teklif ile istanbul rıhtım olayları ithal edil
mek istenmektedir. («Diğerleri ne olacak?» ses
leri) Diğerlerine komisyon zaten iştirak ediyor. 
Değiştirge sadece rıhtım olaylarına münhasır
dı r. Rıhtım olayları da Türk Ceza Kanununun 
240, 245 ve 339 ncu maddeleriyle sevk edilmiş
lerdir. Bu maddelerden 240 ve 245 nci maddeler 
bu kanunda affın şümulüne alınmıştır. 339 ncu 
madde; evrakta sahtekârlığa, sahte evrak tanzi
mine taallûk eder. Sahte evrak tanzimine taal
lûk eden 339 ncu madde ise; istisnalar arasına 
alınmış ve af dışı tutulmuştur, önergenin reddi 
ile maddenin kabul buyurulmasını istirham ede
rim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon iştirak et
miyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

20.2.1963 0 : 2 
Maddeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde de komisyondan gelmiştir. (C) 
bendinin 2 nci fıkrası ayrılmış ve yerii bir mad
de halinde tedvin edilmiştir. Bununla ilgili ko
misyon değiştirgesini okuyorum ; 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının birinci maddesinin (C) bendinin 

2 nci fıkrası kaldırılmış, bu fıkrada bahis konu
su olan hususlar ilişikte sunulduğu üzere 8 nci 
madde olarak tedvin olunmuştur. Gereği arz olu
nur. 

Adalet Komisyonu 
' Başkanı Sözcüsü 

Denizli Giresun 
Hüdai Oral Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Efendim, çıkartılan (C) bendi
nin 2 nci fıkrası dışındaki kısımlarını okutaca
ğım. Komisyonun katılmadığı önergeleri de oy
larınıza sunacağım. Ondan sonra da maddeyi oy
larınıza sunacağım. Şimdi, (C) bendinin 2 nci 
fıkrası hariç, maddeyi tekrar okutuyorum. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

MADDIE 1. — 15 . 2 . 1963 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesbit eden asli maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi geçmi'yen hürriyeti bağlayıcı bir ceza, ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para ceza-
siyle cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
'cezalardan (birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) 5 sone ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
biı* cezaya ve bu miktarı aişmıyan hüriyeti bağ
layıcı ceza ile birlikte veya müâtakillen hük
medilmiş para cezasına mahkûm olanlar feri, ve 
mütemmim cezaılar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil «olmak üzere affîedilmiijler-
dir. 

O) MüstakiHcn 5 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezayı veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağla
yıcı cezalarının1 5 senesi ve para cezalarının da 
üçte biri af f edilmiştir. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET [KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — (O) bendinin ikinci fıkra
sı 8 ,nei madde olarak ayrıea gelecektir... 

'BAŞKAN — Madde geldiği zaman okunacak 
ve oyunuza sunulacaktır. Şimdi, bu madde hak
kında söz istiyen var mı, Buyurun Ahmet Sav-
fun. 

AHMET ISAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar; bu madde, zannedersem âdi suç
ların .affına taallûk etmektedir. Bir kısım ar
kadaşlarımız, âdi suçların 16 (Şubat 1963 gü
nü mebde olarak alınacak olursa, bu mülâhaza 
ile vatandaşların affın Mecliste konuşulduğu 
bir sırada suç işleme temayülünün artmasından 
mütevellit bu nevi bir haleti ruhiye ile su'ç iş
lemeye teşvik olabilir esb'abı mucibesiyle bunun 
Hükümetin getirdiği diğer vazifeyi suiistimal 
suçu ile ilgili' olarak 29 Ekim 1962 tarihine mün
hasır kalmasını beyan buyurdular. 

'Muhterem arkadaşlarım, hiçbir insan, suç 
işlerken yarın dahi bir af kanunu çıkacağı ma
lûm olmadan şüpheli bir durum üzerine suç 
işliyemez. Malûmuâliniz, kimse, miktarı az 
dahi olsa kendisini böyle bir mahkûmiyete, şu 
mülâhaza ile sürüklemez. Eğer, böyle bir tef
rik yapacak olursak, âdi suçların 29 Ekim 1962 
den ewel işlenen kısmiyle, 15 Şubat 1963 den 
evvel işlenen kısmı arasında mahiyet itibariyle 
bir fark yoktur. Mademki mahiyet itibariyle 
bir fark yok, tarih bakımından bunu istisna 
ederek, bir fark gözetmek adaletsizlik olur. 

İkinci bir mülâhazam da şudur: Malâmuâli-
niz, Yüksek Meclis her zaman af çıkaracak de
ğildir. Kaldı ki, âdi suçlara ait af, sık sik 
çikmamalıdır da. Onun için 15 Şubat 1963 
ile 29 Ekim 1962 arasında suç işliyen vatandaş
larımızı daha uzun bir zaman bu nevi affın 
çıkmasına, intizaren, veya'hut da onları tama
men bundan mahrum etmek, büyük Meclisin 
adaletine pek uygun düşmez sanırım. Mahiye
ti aynı olan suçlardan dolayı, bir kısmını bun
dan istifade ettirirerdk, bir kısmını bundan 
istisna etmek yerinde olmaz düşüncesiyle bende
niz komisyonun getirmiş olduğu 15 Şubat 1963 
tarihini yeninde bulmaktayım. Hükümet de 
vazifeyi suiistimal kısmını ayırmış bulunmakta
dır. Zaten Hükümetin kendi zamanına ait va
zifeyi suiistimal suçunun ayrı tutulması noktai 
nazarı yerindedir. Kaldı ki, vazifeyi suiistimal 
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suçundan dolayı "getirilen af tasarısının bir hu
susiyeti vardır; o daha eski zamanlara taallûk 
etmektedir ve daha evvel çıkmış olan 'bir af ka
nununun tamamlayıcısı mahiyetindedir. Bu iti
barla Hükümetin de bu telifi yerindedir. Bu 
hususta âdi suçlardan dolayı komisyon teklifi
nin nazarı itibara alınmasını uygun bulmakta
yım. Hürmetlerimle. 

(BASRA'N — Sayın Burhan Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlarım, bir af kanunu çıkarılırken, 
şefkat hissi ile hareket ettiğimize şüphe yoktur. 
Şefkat hissini, sadece bir cepheden mütalâa et
mek caiz olmamak lâzımgelir. Biz cezaları affe
diyoruz, millet namına. Bir taraf, bu aftan 
memnun olurken, henüz yaralarının kanı dinme
miş olan, bir kısım mağdurların ahlarını da na
zarı itibare almak mecburiyetindeyiz. Tasavvur 
buyurun, Türk Ceza Kanunu 20 gün işinden ka
lacak derecede yaralanmış bir insanın suçlusuna 
sadece bir seneden başlıyan ceza verir. 15 Şu
battan bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe 
kadar, adam henüz yaralarından kurtulup işine 
avdet imkânı dahi bulabilecek kadar bir zaman 
geçmemiş olacaktır. Halbuki biz asli maddesin
de, yukarı haddi beş seneye kadar olan cezalar
la mahkûm olanlar veya takibata mâruz kalan
ların affını derpiş etmekteyiz. Yine bir başka 
misal arz edeyim. Kendisi, evlâdı, karısı, ana
sı her hangi bir taksirli suç dolayısiyle bir tra
fik kazasında ölmüş veya ağır yaranmış bir ai
lenin durumunu tasavvur edin. Hâdise 14 Şu
batta olmuştur. Bugün 20 Şubat... Aradan altı 
gün geçmiş; biz onun affını konuşuyoruz. Ta
savvur buyurun onun duyacağı acıyı... Aynı şef
kat hissini müsavat üzere bunlara da gösterme
ye mecbur değil miyiz? Ne hakkımız var bun
ların aeılariyle alay etmeye? Affı yaparken bir 
tarafı düşünmekten Yüksek Meclisinizi saygıla
rımla tahzir etmek isterim. Bir kere bu bakım
dan 15 Şubatın ele alınması doğru değildir... 
İkinci bakımdan, Hükümet 29 Ekim 1962 tari
hini getirmiş. Niçin getirmiş? Affın hararetle 
mevzuubahsolduğu ve artık bu kanunun mutla
ka çıkması ihtimalinin kuvvetle ortaya atıldığı 
tarihte, hattâ konuşulmasına başlanmasından 
biraz daha evvele getirmek lâzım gelir. Benden 
evvel konuşan sayın arkadaşım, af mevzuuba-
his olsa dahi Af Kanuna güvenerek, mahiyetini* 
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öğrenmeden suç mevzuubahsolur mu, dediler. 
Ama, bendeniz de şunu düşünüyorum, şunu arz 
etmek istiyorum: Af Kanununun kuvvetle mev
zubahis olması suç işlemeye müsait bir ortam 
yaratır. Suçun zemini üzerinde kaymakta olan 
bir zavallı vatandaş, adam sende belkide affa 
çatıverir kaygısı ile ceza tehdidi altında bu suç
tan vazgeçmesi mümkün iken bunun yarattığı 
sathı mail üzerinde suça doğru yuvarlanıverir. 
Bu itibarla bendeniz, Hükümetin getirdiği 29 
Ekim 1962 tarihinin nazarı itibara alınmasını ve 
komisyonun ekseriyet karariyle getirdiği 15 Şu
bat 1963. tarihinin kabul edilmemesini rica edi
yorum. Aksi halde, bari yürürlük tarihi diye
lim, çıkalım. Hürmetlerimle. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) -^- Beyefendi
nin, komisyon âzası olarak her hangi bir muha
lefet şerhi olmamasına rağmen nasıl konuşabi
liyorlar ? 

BURHAN ARAT (Devamla) — îzin verirse
niz, bu hususa da cevap vermek isterim. Komis
yon âzasıyım ve bu tarihe de komisyonda muha
lefet edenlerdenim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Burada gös
terilmemiş... 

BURHAN ARAT (Devamla) — Arz edeyim, 
hakikat meydana çıksın; millet önünde her şe
yimizi açıkça konuşuyoruz. Divan burada, iş-
hat ederim, bir zühul olmuştur... Matbaaya gi
derken bir zühul olmuştur... Hattâ birinci mad
denin (B) bendi hakkında da bir teklifim var
dı, o da reddedildi. Ona da muhalifim, söz hak
kım mahfuzdur dedim. Matbaaya giderken bir 
zühul olmuştur... 

BAŞKAN — Peki efendim, tavzih ettiniz. 
Buyurun Mahmut Alicanoğlu... 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yok... Değiştirge önergelerini tekrar oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Birinci maddenin 1 nci bendindeki 15.2.196") 

tarihi 25 . 10 . 1961 olarak değiştirilmesini tek
lif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Koeamemi 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

1 nci maddenin aşağıdaki tarzda değiştiril
mesini arz ederim : 

(29 Ekim 1962 tarihine kadar işlenmiş âdi 
suçlar ile, 25 Ekim 1961 tarihine kadar işlen
miş olan vazife suiistimali suçlarından) 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komisyonunun değiştirdiği birinci 

maddede affedilecek suçların işlemiş târihi 
15 . 2 . 1963 olarak kabul olunmuştur.- Aylar
dan beri affın söz konusu olduğu memleketimiz
de suçların af tarihini 15 . 2 . 1963 tarihine al
mak bir nevi suç işleme istidadı olanları teşvik 
mahiyetini taşıyacağı cihetle bu tarihin Hükü
met teklifinde olduğu gibi 29 Ekim 1962 olarak 
değiştirilmesinin, reye vazmı arz ederim. 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Başkanlığa 
1 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki tarihi 29 

Ekim 1962 odarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 
İzmir Ankara 

Arif Ertunıga Emin Paksüt 
Bolu Manisa 

Kemal Demir Muammer Ertem 

Millet Meclisi Yüksek (Ba/şkanlığına 
'Şifahen arz edilen sebeplerle tasarının 1 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasındaki 15 . 2 . 1&68 ta
rihinin, 29 Ekim 1962 olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif edeniz. 

Ankara 
Emin Paksüt 

Bursa 
ibrahim öıktem 

Kayseri 
Melhmet Sağlam 

Gaziantep 
Ali İhsan Göğüs 

(Bolu 
Kemal Demir 

Trabzon 
Kâmuran Ural 

Muhterem Başkanlığa 
Memurin Kanununun 9 nıcu maddesine göre 

memurlar hakkında, yapılmakta olan tatbikatın 
ve verilmiş tard cezalarının da 1 nci maddenin 
şümulüne dâhil edilmesiiMİ arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Aydın 
Veli Başaran Orfıan Apaydın 

BAŞKAN — Efendim, böylece 'komisyon 
teklifine karşı iki teklif hâsıl oluyor. Sayın 
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Kocamemi 25 Ekim 1961 den başlatılmasını is
tiyor. Diğer teklifler de Hükümet tasarısında
ki 29 Ekim 19G2 tarihinin ele alınmasını istiyor
lar. Aykırılık derecesine, göre evvelâ Sayın Zey-
yat Kocamemi'nin teklifi gelinciktedir. Komis
yon iştıira.k ediyor mu? 

(Komisyon yönünden hayır hayır sesleri) 
Komisyon iştirak etmiyor. .Oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Hükümet tasarısındaki 29 Ekim 19>62 tarihin 
nazarı itiraba alınması hakkındaki önergeleri 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler («An
laşılmadı» sesleri, «Komisyon kabul etmiyor 
•mu» sesleri) Komisyon kendi tasarısında 15 Şu
bat demiştir, katılmıyor, katılmadığını da 
ifade ettiler. 

ADALET KOMİSYONU B A Ş K A N V E K Î L İ 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon .katılmıyor. 29 Ekim 
1962 tarihinin esa,s alınmasını istiyerı önergele
ri, yanıi Hüküm etin teklifini ve arkadaşlarımı
zın önemelerini 'kabul edenler Etmiyenler 

Kâtip arkadaşlar saymışlar, arada, pek c'üzî 
fark var. Ayağa kalkmak suretiyle reye arz 
edeceğim. (Olur mu sesleri) Niçin olmasın 
efendim? Bir hataya düşmiyelini. 

iOEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 
en aykırı teklif 15. 2. 19-63 tarihidir. Evvelâ bu
nun oya konulması gerekir. 

(BAŞKAN — 29 Ekim 1963 tarihinin esas 
alınmasını teklif eden önergelerin nazara alın
masını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
•ot miy enler... Efendim, 52 ye karşı 160 oyla Hü
kümet teklifi olan 29 Ekim 1962 tarihini ihtiva 
eden önergeler reddedilmiştir. Yâni bu üç öner
ge reddedilmiş oluyor. 

'('Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından «acık 
oya konulsun» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, birinei sayışımızda 
da durum aleyhe idi. Bu bakımdan ol de edilen 
neticede bir hata yoktur. 

Şimdi diğer önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran 

ve Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'in önerge
leri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye Komisyon (katılıyor 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ ÜÜOEOĞLU 
(Giresun) — Katılmıyor.. 
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BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Efendim, lütfen ayağa kalkınız; ye
niden uyuyacağız, önergeyi kabul edenler... 
Efendim, (156) oya karşı (164) oyla önergenin 
nazara alınması kabul edilmiştir. ((Cumhuriyet 
Halk Partisi sıralarından «bizi saymadınız» ses
leri) 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Baş
kan Bey siz kararınızı daha evvel vermişsiniz. 

BAŞKAN — Affedersiniz, sizinkini munta
zam saydık zannetmiştik. Pardon efendim. Ka
bul otmiyenler... Efendim, ihtilâf halindeyiz 
açık oya arz edeceğiz. 

'önergeyi bir defa daha okutup acık oyunu
za arz edeceğim. 

(Orhan Apaydın ve Veli Başaran'm takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi acık oylarınıza sunu
yorum. Beyazlar kabul, kırmızılar ret, yeşiller 
çekinserdir. Yâni beyaz .reyler önergenin naza
ra alınması demektir. 

Adana'dan reyleri toplamıya başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaş 

varsa lütfen ikullansm. 
Oylama işleminin neticesini arz ediyorum: 
341 iştirak olmuştur. 171 kabul; 173 ret ve 

3 çekinser oy kullanılmıştır. Böylece önerge red
dedilmiştir. 

1 nci maddeyi, «O» bendinin 2 nei fıkrası 
hariç, oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul otmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 15. 2. 1963 tarihine kadar ba
sın yoliyle işlenen suçlardan sanık olan mevku
telerin ilgili sorumlu müdürleri hakkında taki
bat yapılmaz ve hükümlü olanlar, fer'î mütem
mim eczalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neti
celerine de şâmil olmak üzere, affedilmişlerdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun sayın Ratip Tahir Burak. 

RATİP TAHİR BURAK (İstnanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 3 ncü mad
de, .15. 2. 1963 tarihine kadar basın yolu ile işle
nen suçlardan sanık olan mevkutelerin ilgili so
rumlu müdürleri hakkında affı tazammun edi
yor. Sayın Adalet Bakanının da, maddelere geç
meden evvel yapılan müzakereler sırasında açık-
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İadığı gibi, gazetelerin mesul müdürleri, sadece 
mesul müdürleri; affın şümulü içinde 'bulunu
yor. Yazarlar, çizerler, muhabirler, hepsi mah-
kûmiyetleriyle başbaşa kalıyorlar. Şimdi arka
daşlarım, bir mevkutede, 'bir gazetede bir yazı 
neşredilir. Bunda bir suç. unsuru varsa, bu an
cak neşirle tekevvün eder. Eğer, affın şümulü 
içinde mütalâa edilmiş olan mesul müdür, va
zifesini, görevini lâyıkiyle yapmış'olsaydı, suç 
unsurunu ihtiva eden bir yazı neşir imkânına 
sahibolmaz, dolayısiyle suç tekevvün etmezdi. 
Yazardan ziyade, mütehassıs, kompetan, mesuli
yet mevkiine 'gelmiş, mesuliyeti tekabbül etmiş 
olan yazı işleri müdürünü affediyoruz; gazete
ciyi, fotoğrafçıyı, muharriri, muhabiri, ressamı, 
karikatüristi, mütercimi affın şümulü içinde 
mütalâa etmiyoruz. Bunda, adalet ve insaf mü
talâa edemiyorum. 

Denebilir ki, yazı işleri müdürünün bilgisi 
dışında herhangi bir yoldan, yazının neşri te
min edilmiştir. Bu hususi bir durumdur; Yazı 
işleri müdürü, hâdiseyi tes'bit eder etmez, .Sav
cı nezdinde teşebbüse geçer, mesulü arar, bulur. 

İkincisi; mesul müdürler, gazeteciliğin husu
siyetleri icabı, dar günlerde, yazıları lâyıkiyle 
tetkik edemezler, bir vatan haini, bir komünist 
ve bir muzır yazı neşir fırsatını bulur. Nasıl 
birinci maddede affını düşündüğümüz, kararı 
aldığımız mevzularda, 4 ncü maddede, kanun 
maddelerini zikrederken, kanunun şümulü içi
ne girmemesini temin ettiğimiz suçlar ve suçlu
lar varsa, 3 ncü maddeyi de birinci maddenin 
tasrih edilmiş kanun maddelerine göre, aftan 
faydalanmıyaeak hususlar meyanında, 4 ncü 
maddede mütalâa ederiz. Komisyon bu vazifeyi 
demlide eder; bu suretle daha âdilâne bir ka
rara varmış oluruz. 

'Bu hususta 3 kelimenin tayyını teklif eden 
bir önerge sunuyorum. Madde şu hale geliyor: 
«15. 2. 1963 tarihine kadar »Basın yolu ile işle
nen suçlar hakkında takibat yapılmaz ve hü
kümlü olanlar fer'î ve mütemmim cezalarla ce
za mahkumiyetlerinin neticelerinede şamil ol
mak üzere affedilmiştir.» ıBu şekilde bir deği
şiklik yapılması hususunda reylerinizi istirham 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Saadet Evren. 
SAADET EVREN. (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, affın umumi suçluluğu ortadan kal
dırılır. Yani o anda fiil işîennılemiş sayılır. 
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I Ama, bir affı umumi hiçbir zaman suçlulu

ğun 'kanuni'unsurlarına ve suçluluğun ceza •ka
nunundaki tesbit şekillerine müdahale edemez. 
Arkadaşlara sordum, komisyondaki müzafoere-
ler nasıl cereyan etti, dedim : Dediler iki, «Bu 
madde üzerindeki müzakerelerde suç ve ceza
ların şahsiliği prensibinden hareket edilmiş
tir. Asıl fail olarak bu yazıyı yazan muhar-

I rirdir. Mesul müdürler görmemiş ve tetkik 
etmemiş olabilirler. Bütün bu mülâhazalarla bi
ricin derecede mesuliyet esasından, mesul mü
dürleri kurtarmak ciheti adalete daha uygun 
görülmüştür. 

I * 
Bu, mevzuatımızdaki sisteme müdahale de

mektir. 
Neışir suçu, muhtelit bir suçtur. Cezaların 

şahsiliği ve hususiliği prensibi muhafaza edil-
I mekle 'beraber; basın yoliyle işlenen suçların 

mahiyetinin karma teşekkül olması itibariyle, 
i (bütün mm'eleketlerde basın suçları için muh-
I telif sistemler bulunmuş ve tatbik 'edilmiştir. 
! Bunlardan birisi, müteselsil m'esuliyet siste-
I inidir. Yani muharriri, naşiri, m'esul müdürü, 
j hepsini birlikte mesul etme sistemidir. Diğeri 
• ise, birbirini mütaalkıp mesul etme sistemi-
| dir. Üçüncüsü de ihtinralî, cezalar sistemidir. 
I Bizim mevzuatımızın kabul ettiği sistem me

suliyeti müteselsille sistemidir. Yani; bir mu
harrir, yazısını yazar, fakat neşir unsuru ta-
hakkulk etmedikçe, suç teşeklkül etmez. Bina
enaleyh, Ttiaşif, muharrir ve mesul müdür su-

I çun tekevvünü halinde müteselsil mesuliyet sahibi 
insanlar olarak nazara alınmıştır. Binaenaleyh, 
bir affı umuminin ceza sistemine müdahale etmeye 
hakkı yoktur. Aksi varildolursa, bu demek olur 
ki; muayyen kanunlur, muayyen şahıslar ve 

I zümreler için başka türlü prensipler imale 
j edilmek suretiyle tatbik ediliyor. Bizzat va-

zıı kanunun haysiyeti ve itibarı ise, kanunla-
j rın umumil'iğindedir, şahsiliğinde değil. Eğer 

muayyen zümreler ve muayyen insanlar için şahsi 
I netice tevlidedecek kanunlar çıkarmak itkiza eder-
| se; iktidar makamı bir mesuliyet makamıdır; Hü-
I kümet demek, idarei maslahat, bâzı maslahat

ların tevhidi, hikmeti Hükümet mülâhazasının 
galip geldiği yerdir. Ama vâzıı kanun ola
rak Meclisin yeri bu değildir. Hükümet mas
lahatları talkdir öder, getirir. Vâzıı kanun ise, 
adaleti siyasetin, emrine tabi kılmamak zorun-

I dadi'i'. l(A. P. den bravo «teslrn, 'alkışlar) Eğer, 
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'böyle bir tefriki 'kabul edersek, bu af kanu
nunu çıkarırsanız, o mman, Anayasanın ka
bul ettiği, sarih hükme, kazai ve teşriî kuvve
tin ayrılığı prensibine rağmen, siz, müstakil 
Türk hâkiminin mahlkûım etmek ilker'e olduğu 
Veya mahkûm ettiği insanları, dolayısiyle bu
rada yargı sistemine müdahale ederek kur
tarıyorsunuz demelktir. Bu, hfctokı kazaya açıkça 
müdahaledir; mucibi mesuliyettir. Binaenaleyh, 
maddenin mutlak olarak çıkarılması teklifin
de bulunacağım, arkadaşlarımızdan desteklen
mesini rica edeceğim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alieanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; üçüncü mıaddeyi okudu
ğum zaman, vatan şairi hürriyet şairi Namık 
Kemal'in kasidesinden bir, mısraı hatırladım. 

Derki; «Ne mümkün zulm ile ıbidfet ile im-
hai hürriyet çalış, idraki kaldır mufctedirsen 
ademiyetten.» Şimdi, ıbu kadarcık arz ettikten 
sonra, esas maddenin metnine geçelim. 

Görüyoruz ki, madde metni mesul müdürler 
hakkında kabili tatbik olup, diğer basın mensup
ları hakkında kabili tatbik değildir. Bendeniz 
bunu âdil görmüyorum. Bendenizden evvel ko
nuşan arkadaşlarım da çok güzel temas ettiler. 
Bu öyle bir suçtur ki, demin de arz ettiğim gibi, 
bir basın mensubunun, bir yazarın kafasında ta
hayyül ettiği her hangi bir yazının suç konusu 
olabilmesi için mutlaka ve mutlaka onun neşre
dilmesi lâzımdır. 

Neşredilmedikçe de demin arz ettiğim gibi 
Namık Kemal'in mısralarına benzer. Şu halde 
suçun tekevvünü için evvelemirde neşri lâzım. 
O zaman ne oluyor? O zaman şu oluyor; esas 
mesul müdür, bendenize göre ve hattâ aslında 
böyledir, kanaatimce, faili asli oluyor. Eğer o 
neşre müsaade etmemiş olsaydı suç olmıyaeaktı. 
Ettiğine göre, faili asli mesul müdürdür. 

Binaenaleyh, faili asliyi, bu Af Kanununun 
afif hükümlerinden istifade ettirirken, araya 
girmemiş olduğu takdirde, yazdığı yazı suç ol-
mıyacak yazı sahibi haliyle suçlu olamaz. Ve bu 
aftan istifade etmesi lâzımdır. 

Bir misal ile izah edeyim; münakaşa edilir
ken bir kimse bir kimseyi öldürmek ister; taban
canı, bıçağını bana ver der, o da al buyur dedi, 
o da çekti vurdu. Ne olur? Tabancayı veren, si
lâhı veren de suçlu olur. 

20 . 2 .1963 0 : 2 
Şimdi, biz birisini affediyor, diğerini affa 

tâbi tutmuyoruz. Bu takdirde ne oluyor? Bir 
hususiyet doğuyor. Eğer bu .kabil suçlardan 
mesul müdürleri almak suretiyle bir hususiyet 
kabul edeceksek, bu takdirde Ceza Kanununun 
07 nci maddesindeki umumi af hükümleri değil, 
ancak, sayıları pek mahdudolan mesul müdür
lükler için betahsis Ceza Kanununun 98 nci mad
desindeki hususi af hükümleri çıkarılsın, o şe
kilde istifade ettirilsin. Halbuki müzakere mev-
zuumuz olan umumi af mahiyetindeki tasarıdır. 
Binaenaleyh, bu maddenin Sayın Ratip Burak 
arkadaşımızın yaptığı teklif veçhile tadilini ben 
de bilhassa arz ve teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Akdoğan. 
ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, bu madde hakkında 
benden evvel konuşan arkadaşlarımın görüş ve 
kanaatlerine iştirak ediyorum. Bu bakımdan on
lar tarafından burada savunulan hususları tek
rar etmiyeceğim. Mevkute sorumluları hakkında 
tatbik edilen affın diğer basın müntesiplerine de 
tatbik edilmesi lâzımgeldiği kanaatini tekrar 
ederek bir hususu komisyondan sormak ve cevap 
almak arzusundayım. 

Hükümet tasarısı, âdi suçların başlangıç ta-
! rihini 29 Ekim 1962 olarak maddeye tedvin et

tiği için, basın suçları için ayrı bir tarih tesbit 
etmiş, 15 . 2 . 1963 olarak bu tarihi kabul et
miş ve bunun için de ayrı bir madde tedvini yo
luna gitmiştir. 

Biraz evvel, burada, komisyon, basın suçları 
için ayrı bir madde konulmasının sebebinin sırf, 
tarih bakımından olduğunu ileri sürmüş, diğer 
basın mensuplarının, sorumlu müdürlerden bu 

: tarih bakımından ayrılıktan gayri hiçbir ayrı
lığı olmadığını, esasen bu kanunun şümulü için
de olduğunu ifade ve beyan etmiştir. 

Şimdi, basının diğer mensupları da aynı şe
kilde istifade ettiğine ve tarihler de birbiri ile 
birleştirildiğine göre burada artık, mevkutelerin 
sorumlu müdürleri için hususi bir hükme ihti
yaç kalmamıştır. Şayet umum maddede basın 
mensuplarının sorumlu müdürlerin dışında ka
lanlarının, affın içine girmiyen hususları varsa 
o takdirde bu maddeye onların da ithali lâzım-
gelmektedir. Yani her iki halde de bu maddenin 
komisyonda tashih edilmesi ve bir neticeye bağ
lanması lâzımdır. 
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Sözlerimi toplayacak olursam, sorumlu mü

dürlerle diğer basın müntesipleri arasında en 
ufak bir farkın bırakılmaması lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şadı Pehlivanoğlu. 
SADİ PHHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar; daha evvelki konuşmamda, -f» 
ncü maddeye niçin muarız olduğum hakkında 
hukuki görüşlerimi arz etmiştim. 

Sayın Saadet Evren arkadaşımız da, çok va
zıh olarak, bunun hukukî prensiplerini, umumi 
lıııkuk prensiplerine niçin aykırı olduğunu 
Yüksek Heyetinize izah buyurdular. Yalnız ben, 
bâzı arkadaşların konuşmalarına işaret eedee-
ğim. 

Jiatip Tahir Burak arkadaşımız, 3 ncü mad
deye, basın yolu ile işlenen bütün suçların ithal 
edilmesi hususunda konuştular, teklifte bulun
dular. 

Muhterem arkadaşlarını, bir hususa dikkat 
nazarınızı çekmek isterim. Dördüncü maddenin 
başında şöyle bir ibare vardır. «Aşağıda yazılı 
bentlerde gösterilen suçlar, birinci maddedeki 
aftan hariç bırakılmıştır» Şimdi, dördüncü mad
dede, Türk («eza Kanununun 141, 142 nci mad
delerine giren suçlar aftan istisna edilmiştir. 
14!, 142 ise birinci madde şümulüne girmiyor, 
üçüncü madde şümulüne girmiş oluyor, böylece; 
çünkü bütün komünizm suçları, 141 nci, 142 nci 
maddeye giren rejim aleyhindeki suçlar daha 
ziyade başın yoliyle işlenmektedir. Binaenaleyh 
bu hususla dikkat nazarlarınızı çekmek isterim. 

Birinci maddenin müzakeresinde bu 29 Lkim 
1962 tarihinin tekrar karar altına alınması hu
susunun Muammer Erten arkadaşımız konuşur
ken dediler ki ; henüz hastanede yatan, hançer 
yarasından kanı sızan bir kimsenin suçlusunu 
nasıl aL'fedebilirsiniz?... 

Muhterem arkadaşlarım, bir şahsa tevcih 
edilmiş olan bir silâhtan dolayı hâsıl olan yara
nın ıstırabı, elbette ki, bütün cemiyetin bünye
sini allak bullak yapmak istiyen, cemiyette anar
şi doğurmak istiyenlerin meydana getirdikleri 
yaradan daha az vahim değildir. Yani, ben Mu
ammer Bey arkadaşımızın fikrine aykırı deği
lim. Yalnız ikisi arasında bir mukayese yapmak 

j istiyorum. Diyeceksiniz ki, «Cumhuriyet gazete
si Yazı İşleri Müdürleri ne bilsinler» Arkadaş
lar, niyet açıktır. Politikada şu acık konuşmayı 
bir âdet edinsek çok iyi olur. Cumhuriyet (la-
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zetesi Yazı İşleri Müdürünün mahkemeye sev
icine sebebiyet veren yazı; bir ilkokul ikinci sı
nıf talebesinin dahi okuduğunda komünizm pro
pagandası olduğunu anlıyacağı kadar açıktır. 
Bu kadar açık. 

ALİ İHSAN (IÖĞÜŞ (Gaziantep) —Adliye
ye intikal etti. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — LA et, 
adliyeye intikal etmişti; binaenaleyh bu husus
ta müdahale edilmemesini ve Mahmut Beyin 
izah ettiği şekilde suça iştirak etmiş olan mev
kutenin yazı işleri müdürlerinin de affın dışın
da bırakılmasını istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bağeıoğlıı. 
KEMAL BAĞCIOOLU (Maraş) — Çok muh

terem arkadaşlarım, müzakeresini yapmakta ol
duğumuz üçüncü madde, hissi bâzı sebepler ve 
maksatlarla bu kanuna konulduğu hissini in
sana vermektedir. Zira benden evvel konuşan 
arkadaşlarımızın gayet güzel izah etmiş olduk
ları gibi 15 . 2 . 196.') tarihi bu maddede esas 
alınmakta; fakat Hükümet tasarısında diğer 
suçlar için 29 Ekim 1962 tarihi esas alınmış bu
lunmaktadır. Bendeniz kanunun komisyondaki 
müzakeresi sırasında kanunun tümü hakkında 
yaptığım konuşma sırasında bu maddeye temas
la, basın yoliyle işlenen suçlardan mevkutelerin 
muharrir ve muhabirlerinin, yazı yazanların de
ğil, yalnızca mesul müdürlerinin affını derpiş 
eden bir maddenin kanuna girmiş bulunduğunu 
ve bu bakımdan teknik yönden kanunun aksak 
olduğunu ifade ettiğim, zaman, komisyondaki 
arkadaşlar, bilhassa komisyon başkanı kıymetli 
arkadaşını ITüdai Oral arkadaşımız itiraz etmiş
lerdi. Dediler ki, «Hayır efendim, diğerleri de gi
riyor.» Bendeniz orada münakaşayı uzatmamak 
için sözlerimi kesmiştim. 

Şimdi, :3 ncü maddenin Yüksek Meclis huzu
runda müzakeresi sırasında gayet açık bir şe
kilde ortaya konmuştur ki, bu madde ile yalnız 
bâzı gazetelerin bâzı yazı işleri müdürleri affe
dilmek istenmektedir. Saadet Lvren Hanımefen
dinin çok yerinde olarak ifade etmiş oklukları 
gibi, ceza hukukunda prensiboJarak her suç un
surları itibariyle tekevvün eder. Meselâ, hırsız
lık suçu Türk Ceza Kanununda tâyin'v,> tarif 
edilmiştir. «Bir başkasının malını intifa kaseliy
le bir yerden haberi ve rızası olmaksızın almak» 
tır. Tarif sarihtir. Burada unsurlar : Bir başka-
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sının malı olacak, intifa kasdı olacak, mal sahi
binin taşınabilir eşyasını rızası olmadan bir yer
den almak olacak. Bunun gibi neşriyatla işlenen 
suçların da unsurları vardır. Bu unsurlardan 
bir tanesi neşirdir. Neşredilmiyen bir yazı isten
diği kadar suç ihtiva etmiş olsun, muharririn ce
binde olduğu müddetçe suç teşekkül etmez. Ya
ni basın yoliyle suç unsurlarından biri olan ne
şir unsuru yok demektir. Şu halde bu suçlar me
suliyet itibariyle müteselsil mesuliyeti ihtiva 
eden bir prensiple Türk Ceza Kanununa kon
muştur. Bu bakımdan muharriri affetme, yazıyı 
yazanı affetme, asıl suçluyu affetme; fakat bu 
suçluyla birlikte suç unsuru yazıyı neşretmiş bu
lunan, böyle bir suçu teşekkül ettirmiş bulunan 
yazı işleri müdürlerini affet. Bu, hiçbir zaman 
ne insan mantığına, ne de hukuk mantığına 
uyar. Bu sebepten eğer, bir af mütalâa ediliyor
sa bir başka tarih esas almamak üzere, kasıtlı 
hareket etmemek üzere, kanundaki suç tarihi 
esas alınarak muhabir, muharrir ve yazı işleri 
müdürlerinin hepsi işlemiş oldukları suçtan do
layı aftan istifade ettirilmelidir, veya bu mad
de bu kanundan çıkarılmalıdır. 

20 .2 .1963 0 : 3 
Ben prensip üzerindeki bu itirazımı böylece 

ifade ettikten sonra hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz almış olan bir
çok arkadaşımız var, komisyon da söz istiyor; 
bir önerge var, okutuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Saat 18 de oturuma ara verilmesini arz ve 

teklif ederiz. 
İzmir Kırklareli 

Necip Mirkelâmoğlu Abdürrahnıan Altuğ 

'BAŞKAN — ıSaat ondan itibaren çalışıyoruz, 
arkadaşlarımız yoruldular... («Devam edelim» 
sesleri, «madde bitsin» sesleri) Arkadaşlar, 
maddenin bitmesi çok zor, söz almış pek çok 
arkadaşımız var, bunlar konuşacak, komisyon 
konuşacak. Birçok önergeler Arar, onlar konu
şacak, oylanacak. Ondan sonra madde oylana
cak. Kolay kolay bitmez arkadaşlar. Bu se
beple saat 20,00 de toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati :. 18,07 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
113 sayılı Af Kanununun 3. ncü maddesinin 

(I) bendinin tadili hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporunun heyeti umu-
miyesi üzerindeki müzakereler bitmiş, 3 ncü 
maddesinin müzakeresine devam olunmakta idi. 
Lütfen Adalet Komisyonu yerini alsın. 

3 ncü madde üzerinde Sayın Cevat önder, 
buyurun. 

Ldhte mi, aleyhte mi, üzerinde mi Sayın 
Önder? 

OEVAT ÖNDER ( E r z u r u m ) - - Takrir ver
dim, bunun üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 3 ncü 
madde basın suçlarını enterese eden bir madde
dir. Bu madde üzerinde muhtelif 'hatip arka
daşlarımız gayet kıymetli fikirler dermeyan 
ettiler. Bendeniz de bu maddeye bâzı bakım
lardan vuzuh vermek için söz almış bulunmak
tayım. Ceza hukukunda suçlunun taaddüdü, 
bir de suçun taaddüdü vardır. Basın yoluyla 
işlenen suçlarda, yani neşir suçlarında suçlu
nun taaddüdü vardır. Yani suçun faili ımüta-
addittir. Birkaç kişi aynı suçu işler. Basın 
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suçlarında mevkutenin yazı işleri müdürü, 
mevkutede yazısı çıkmış olan şahıs, aynı ba
sın suçunu işliyen kimselerdir; bir suç vardır, 
fakat suçun failleri mütaaddittir. Sevk olunan 
3 ncü madde mütaaddit suçlulardan yalnız bir 
kısmının affını derpiş etmektedir. Diğer kıs
mın affını ise derpiş etmemektedir. Bu ise ka
nunların, hukukun gayrişahsiliği prensibini 
zedelemektedir. (Bu bakımdan maddenin ya ta
mamen çıkarılması veyahut tadilen kabul edil
mesi iktiza eder. Bu maddenin tadilen kabul 
edilmesi için Sayın Kemal Bağcıoğlu ve Sayın 
Adnan Karaküçük'le birlikte bir önerıge ver
miş bulunmaktayız. Bu öııer'ge Riyaset Diva
nınca okunacaktır. Bu önergeye müspet oy 
istimal buyurmanızı istirham edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi af, siyasi 
suçlular için, basın suçluları için, malî suç
lular için çıkan bir af müessesesidir. Bu bakım
dan biz prensibolarak basın suçlarının affını ar
zu etmekteyiz ve prensibimize uygun olarak da 
önergemizi Yüksek Riyasete takdim etmiş bulun
maktayız. Bu önergemize iltifat etmenizi tekrar. 
hürmetlerimle istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Ertem. 
MUAMMER ERTEM (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz benden evvel konuşan 
Sayın Bağcıoğlu, Mahmut Alican ve Sayın Saa
det Evren Hanımefendiden bu "konuda ayrılıyo
rum. 

Bizim Ceza Kanunumuzun 64 ncü maddesi, 
iştirak konusunu tanzim eden, Ceza Hukuku
muzda prensiplerini tesis' eden • bir hükümdür. 
Bu maddeye' göre; «Birkaç kişi bir cürüm veya 
kabahatin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili 
irtikâlbedenleMcn veya doğrudan doğruya 'bera
ber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ce
za ile cezalandırılır.» Bu suçta iştirak prensibini 
tesbit eden maddedir. Eğer basın suçlarında 
da yazı işleri müdürlerinin cezalandırılması iş
tirak hükümlerine göre cereyan etmiş olsaydı ar
kadaşlarımla aynı kanaate ben de iştirak eder
dim. Fakat yazı işleri müdürlerinin cezalandırıl
masında Ceza Kanununun 64 ncü maddesine gö
re değil, Basın Kanununun muaddel 16 ncı mad
desine göre ceza tâyin edilmektedir. Şu halde 
meseleyi şöyle vaz'etmek lâzımdır. Bir suçlu fa
raza 141 ve 142 nci maddelerle mahkûm olacak
tır. Onun şeriki olanın da ceza görebilmesi için 
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64 ncü maddeye girer mi girmez mi hususunu ay
dınlatmamız lâzımdır. 64 ncü maddedeki şart
lar mevcut değilse bunu şeriki cürüm sayamayız. 
Şimdi 64 ncü maddenin tatbiki için ise, şerikle
rin kasten bu cürümleri işlemiş olmaları ve faili 
asliyle beraber daha evvel bu işe karar vermiş 
olmaları icabeder. Yazı işleri müdürleri hakkın
da 64 ncü maddenin tatbiki her zaman mümkün 
olamaz. Ceza Kanununa göre bunları, faili asli, 
fail i müşterek, feranzimethal saymamıza imkân 
kalmıyabilir. O halde bunları faili asliyle bera
ber eczaya götüren madde Basın Kanununun 16 
ncı maddesidir. Müstakil bir madde olduğuna 
göre bunların faili aslilerden ayrılarak affedil
mesinde ben hukukan bir mahzur olmadığı ka
naatindeyim. 

Yüksek (Meclisin Komünizm ve Faşizm gibi ce
reyanların karşısında olduğunu ve bu mevzuda 
gayet hassas olduğunu kabul eden bir insan ola
rak, elbetteki Meclis bu suçların affında hassasi
yet gösterecektir. Sayın Sadi Pehlivanoğlu ar
kadaşım burada izah ederken, bunların affının 
doğru olmıyacağı mütalâasında bulundu. Bunu 
esasen Hükümet de- bu şekilde sevk ettiğine gö
re, Meclisin de umumi temayülü bu olduğuna 
göre benim buıia bir itirazım yok. Ancak Sadi 
Bey arkadaşımızın vermiş olduğu misali ele ala
rak, iş mahkemeye intikal ettiği için, bir suçlu
luk vardır veya yoktur gibi kendisinin mütclâa-
sı şeklinde meseleyi ele almadan kendilerine bir 
misal vermek suretiyle mcselyi şu şkilde vaz'-
edeceğim. 

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürünü mi
sal verdiler. Şimdi Yazı İşleri Müdürü, hakkın
da eğer Basın Kanununun 16 ncı maddesi nıev-
cudolmam iş olsa, Ceza Kanununun 64 ncü mad
desini onun hakkında tatbik edebilmemiz için 
komünizm propogandasına iştirak etmek üzere 
daha evvel esas yazının sahibi ile anlaşmış olma
sı ve kasten suç işlemiş bulunması lâzımdır. 
Kayhan Sağlamer'in durumu itibariyle bunu mü
talâa ettiğimiz zaman, 64 ncü maddeye uyar mı 
uymaz mı diye mütalâa edilebilir. Bu bakımdan 
yazı işleri müdürlerinin fiilini, faili asliler
den ayırmak mümkündür. Şimdi antikomünist 
olan bir adamı aynı maddeden dolayı sırf Basın 
Kanununun 16 ncı maddesine göre mahkûm et
menin, diğer suçları affederken, ben hakkaniyete, 
adalete uygun olmıyacağı kanaatindeyim Bu 
bakımdan, bu maddenin komisyondan ve Hükü-
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metten geldiği gibi aynı şekilde kabulünde bü
yük fayda mülâhaza etmekteyim. Bu yönden, 
arkadaşlarımın kanaatlerinden ayrılıyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocameuıi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz ar

kadaşlarını; bu mevzuun hukuki kısımlarını, 
benden önce konuşan arkadaşlarım, e'nitıe boyu
na izah ettiler. Ben başka bir noktadan, bu mad
de üzerinde durmak istiyorum. 

Bu madde, şimdiye kadar konuşan arkadaş
ların da söyledikleri gibi, bir kişiyi ele alarak, 
onu takibat dışı bırakma_k üzere, kanunun içine 
sokulmuş bir .maddedir. Yani, hidematı vatani-
yeden, birisine aylık bağlar gibi, bu zatı bu ka
nunun şümulü içine sokmak ister. Bunun itham 
edildiği suç nedir? Komünizm propogandası yap
mak. Yani biz Meclis olarak şu anda komünizm 
propogandası yapmakla suçlandırılan birini af
fetmek üzere gayret sarf etmekteyiz. Böyle aca
yip bir tutum içine giriyoruz. Arkadaşlarım bu
rada konuştular, bunu şünıullendirıııeli ve diğer 
gazete mensupları da bu affın içine girmelidir dedi
ler. Hakikaten bir yazı işleri müdürü, affedileeekse 
diğer arkadaşları ile birlikte affedilmeli; ama 
komünist propogandası yapanlar bundan istis
nadır diye bir kayıt da o maddenin içine girme
lidir arkadaşlarım. Böyle olmadıkça komünist 
propogandası yapmakla suçlandırılan birisi üze
rinde böyle uzun uzun konuşmayı ben doğru bul
muyorum. 

Arkadlaşlar; Bu yaza Yunus Nadi mükâfatı se
risinden -intişar etmiştir. Yunus Nadi mükâfatı bu 

' sene Sosyalizmle Liberalizm arasındaki farkları te
barüz ettiren yazılara ayrılmıştı. Yazı İşleri Mü
dürünün bu hassas noktada bilhassa dikkatli dav
ranması ve gelen yazıları okuması lâzıangelirdi. 
Ben deli saçması gibi bir yazı göndermiş olsaydım 
acaba Cumhuriyet Gazetesinde çıkar mıydı? .Çık
mazdı. Çünkü Cumhuriyet Gazetesinde neşredi
len bu Yunus Nadi mükâfatı yazıdan önceden 
bir elemeden geçirilir, ondan sonra neşredilir. 
Bunun için bu yazının muhteviyatında bilinme-
dliği gibi bir iddianın karşısında bulunamıyaea-
ğız kanaatindeyim. Onun için arkadaşlarım, ben 
6u işin hukuki tarafı bir yana, bu maddenin 
badece bu iş için maddeye tarif getirilerek Cum
huriyet Gazetesine inhisar ettirilmesini doğru 
buluyorum. Bu maddenin kanun metninden çı
karılmasını istiyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — — Muhte

rem arkadaşlarım; madde üzerinde birçok ar
kadaşlarımız şalisi düşüncelerini ifade ettiler. 
Bâzı arkadaşlarım 3 ncü majdldeyi umumi hukuk 
prensiplerine ve cezanın objektif unsurlarına, ay
kırı buldular; bâzı arkadaşlarım da maddenin 
hissi bir şekilde getirildiğini ve hattâ isim zik
retmek suretiyle; Cumhuriyet Gazetesi Yazı İş
leri Müdürünün affının sağlanması için hazır
landığını ileri sürdüler. Arkadaşların bu fikir
leri uzun uzun tartışma konusu olabilir. Ama 
bu tartışmanın şu anda sırası da olmadığı kana
atindeyim. Mesele bu açıdan mütalâa edilmemek 
lâzııngelir. Öyle zannediyorum ki, maddenin -
tedvin şekli, arkatdiaşlarımıada haklı olarak, 'bu 
düşünceleri uyandırmış olabilir. Bu itibarla, 
hor şeyden evvel, getirilmiş olan af kanununun 
içinde âdi suçların affı düşünülürken basın suç
larının affının da düşünülmesi gerektiği nokta
sında bir mutabakata varılması lâzımdır. Basın 
suçlarının affı isteniyorsa, basın mensupların
dan sadece mevkutenin sorumlu müdürlerinin 
bu aftaaı istisna edilmesinin asıl hukuk kaidele-
riyle bağdaşmıyacağı kanaatindeyim. 

Cezada aslolan kasıt unsurudur. Basmdla ya
zar kastını yazısı neşreditdiği zaman ancak açık
lamış olur. Sorumlu müdür affedilirken, asıl 
suç faili olması lâzımgelen kimsenin de, madem
ki bir af kanunu düşünülmektedir, bunun için
de mütalâa edilmesi lâzımgelir. Bu itibarla, ar
kadaşlarımın müteselsil suçluluk tabirine burada 
uymak zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, kaldı ki, böyle bir 
tefrik ve istisna bundan sonra, Yazı İşleri 'Mü
dürleri hakkında cezai bir takibat yapılamıyaca-
ğı gibi bir emsal dle uyandırır. O itibarla bu 
tereddütleri silmek bakımından Sayın Ratip Ta
bir Burak arkadaşımın vermiş olduğu takrire 
uyarak, madem ki bir af kanunu içinde basın 
suçlularının da affını düşünmekteler; bunlar 
arasında bir tefrik yapmadan ve topluca müta
lâa etmekte fayda vardır. Ama arkadaşlarımm 
haklı olarak soldan ve sağdan gelen cereyanlar 
karşısında ve basında bu kabîl suçların effedîlip 
edilmemesi hususunda düşünceleri olabilir. Bun
da herkes muayyen noktalarda birleşebilir; fa
kat bunları suç vasfından münakaşa etmek yeri
ne; çıkarılan af kanunu şümulü içinde mütalâa 
ederek bizi çok uzun münakaşalara götürecek 
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böyle bir esbabı mucibenin şu anda münakaşası
nın yensiz olduğu kanaatindeyim. Bu itibarla 
bunu toplu mütalâa etmekle şahsi anlayışımıza 
göre hem hukuk bakımından, hem de affı çıkar
maya, bu konuda affı çıkarmaya bizi zorlıyan 
içtimai sebepleri bir bakıma yerine getirmiş ola
biliriz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; üçüncü mad
de üzerinde 9 arkadiaşımız konuşmuş bulunmak
tadır. Bundan sonra ıdjalıa altı arkadaşımız söz 
almıştır. Yeterlik önergesi gelmiştir. Bunu oku
tacağım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
OK AL (Denizli) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Oral. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım; 
Üçüncü madde üzerinde, arkadaşlarımız, nok-
tai nazarlarını ifade ettiler. 

Saadet Evren arkadaşımız, suç ve suçluluğu 
ele almak suretiyle, umumi afta objektif esas
ların ve kıstasların ele alınması lâzım geldiğini 
ve fiilin suç olma vasfına hitabedilmesi lâzım 
geldiğini, halbuki burada, şahısların ele alın
makta olduğunu ifade ettiler. Ve bu af kanu
nunun şümulü içinde, şahıs tefriki yapmanın ye
rinde olmadığı noktasından mütalâalarını teksif 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 2330 ve 5G77 sayılı 
kanunlarda kabul edildiği ve bilhassa 113 ve 
134 sayılı Al' Kanununda mündemiç olduğu üze
re; kanıııi' aynı zamanda muayyen fıkralariyle 
şahısları da, ele almış bulunmaktadır. Meselâ: 
113 sayılı Kanunun (L) bendi şahısları ele al
mıştır; aynı kanunun (M) bendi yüksek dere
celi memurları ele almıştır, (N) bendi Adana 
mahkûmlarını ele almıştır, (G) bendi, Millî 
Korunmadan mahkûm olanları ele almıştır. Ama 
başında da umumi bir ölçü koymuş ve doğrudan 
doğruya, fiilin suç olma vasfını kaldırmak sure
tiyle takibatı ortadan kaldırmış, âmme dâvası
nı düşürmüş, sonra da sucu, cezayı ortadan 
kaldırmış bulunmaktadır. Şimdi, bu mevzuda 
tenkidde bulunan arkadaşlarıma şunu hatırlat
mak isterim. İkinci madde kabul edildi. İkin
ci madde, Anayasa Mahkemesine intikal ettiri
len dâvalardan, Uşak ve halkı silâhlandırma ve 
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde göriümckT 
te olan İskele ve 31 nci kilometre olaylarından 
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bahseder. Bu olaylarda mcvzuubahsolan, şahıs
lardır. Bu şahısların da işledikleri suçların af
fedilmiş olduğu, haklarında takibat yapılmıya-
cağı belirtilmiştir. Demek ki, mevcut şartlar 
göz önünde tutulmak suretiyle teşriî organlar 
ekseriya umumi ve hususi affın, doktrinde ya
zılı olan tefriklerini bir tarafa bırakmak sure
tiyle, atıfet duygularını, muayyen şartlar altın
da, suça veya şahsa tevcih edebilir ve ele alabi
lirler. 

Şimdi, 3 neti maddede basın voliyle işlenen 
suçlardan sanık olan mevkutelerin ilgili sorum
lu müdürlerinden bahsedilmiştir. Mevkutele
rin ilgili sorumlu müdürlerinin, basın yoliyle, is
tisnalar dâhil, işlemiş oldukları suçlar dendiği 
zaman, muayyen bir mevkutenin yazı işleri mü
dürünü kaydetmiyoruz. Basın yolu ile işlenmiş 
olan bütün suçlarda mevkutenin yazı işleri mü
dürü affın, şümulüne alınmaktadır. Niçin bir 
Kayhan Sağlamer'in üzerinde arkadaşlarımız 
İsrarla durdular, anlaşılması müşküldür. Basın 
yolu ile işlenen suçları yalnız Cumhuriyet Gaze
tesi Yazı İşleri Müdürü Kayhan Sağlamcı* mi 
işlemiştir? Başka suç, işliycn yazı işleri müdürü 
yok mudur? Buradaki hassasiyet şudur; yazıyı 
yazan, asli faildir, yazıyı neşreden fer'i faildir 
şeklinde bir düşünceden hareket edilmiş değil
dir. Yazıyı yazanı izah ettiler dediler İd; yazı
yı yazan da neşreden de asli faildir. İştirak edi
yoruz. Komisyonumuz, 141 veya 142 nci mad
dede mündemiç; bir zümrenin diğer zümreye ta
hakkümüne /bl açan bir komünist propaganda
sı yapan şalısın affının yerinde olmıyacağı dü
şüncesinde olduğumuz için, o suça iştirak etme
miş olması, ihtimali kuvvetli olan yazı işleri mü
dürünün fiil ve hareketlerindeki suç unsurunu 
binnetice ceza ve takibatı affın şümulüne sok
tuk. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Komis
yondan sual soracağım. 

BAŞKAN —Buyurun. 
SADRETTİN GANGA (Bursa) — Komisyo

nun fikrine saygı duymamak kabil değil. An
cak, basın suçlarında sorumlu müdürü affa tabi 
tutarken, asli faili bundan istisna etmek için ne 
gibi bir zaruret görüyorlar? Bunu istirham 
ediyorum. 

4ÜALET KOMİSYONU BAŞKANI HÛDA* 
ORAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım 
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basın voliyle işlenen suçlarda Türk Ceza Kamı- I 
nunda yazılı maddeler ihlâl edilmiş ise teşdit 
sebebidir. Basın yolu ile âdi bir suç da işlenmiş
tir, teşdit sebebi olarak kabul edilmiştir, efkârı 
umumiyedeki tesirleri dolayısiyle. 

Şimdi, aslî faili niçin affetmiyoruz şeklinde 
bir düşünce izhar ettiler. Şu kanunun istisnalar 
olarak kaydettiği maddelere bir göz gezdirirse-
niz, durumu kendiliğinden anlamak mümkün 
olacaktır. Meselâ Türk Ceza Kanununun 125, I 
126, 127, 128, 131 gibi (daha devam ediyor) ağır 
suçların aslî faillerini affetmiş olmak gibi bir 
duruma düşmemek için, komisyon bunda tefrik 
yapmak mecburiyetini hissetmiştir. Mevkutenin I 
yazı işleri müdürü bilerek bu işi yapmış olabi- I 
lir, bilmiyerek bu işi yapmış olabilir. Şüpheli 
ahvalde; onu asli fail gibi cezalandırmakla ada
let hislerimizin rencide olacağı kanaatindeyiz. I 
Zira asli fail ile fer'î faili umumi hükümler tef
rik etmiştir. Yazıyı yazan ile mesul müdürün I 
mesuliyeti arasında tefrik yapmanın lâzım gelip I 
gelmediği, bu tefrik yapmamanın Anayasa mu
vacehesinde yerinde olup olmadığı dahi müna
kaşayı muciptir. Bu sebeple; bunun kabulünde I 
fayda mülâhaza ediyoruz. 1 

BAŞKAN — Sayın Oral sual sormak isti
yorlar. 

Buyurun Sayın Burak. 
RATİP TAHİR BURAK (İstanbul) — 

Efendim, şahsı kastederek değdi, kanun yapıcı
sı olarak, umumi olarak konuşuyorum. Basında I 
neşredilmek üzere gönderilen- bir hâdise, bir 
haber, bir resim, şu, bu, neşredilmişse suç tekev- I 
vün etmiş midir, etmemiş midir? Tekevvün 
etmediği zaman ceza bahis konusu mudur, de
ğil midir? Suçta âmil oradaki mesul olan mü- I 
dür, yazar mıdır? Bakkaldan gaz alırsın-
nız, kibrit alırsınız, bir yangına sebebiyet vere
bilecek maddelerdir, fakat gaz tutuşmadıkça I 
suç teşkil eden bir hâdise meydana gelmez. Bu I 
hususta komisyonun mütalâası nedir? I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
ORAL ((Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
basın yolu ile işlenen suçlar ya bir maddi vaka- I 
ya dayanır, işlenir; veyahut da bir fikrin, 
bir düşüncenin gazete sütunlarına intikâli sure
tiyle olur. Bir fikrin, gazete sütunlarına inti
kâl eden bir fikrin Türk Ceza Kanunda hangi 
mevzuları ilgilendirdiği, ihlâl ettiği hususunu J 
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tefrik etmek, her zaman bunu hukuk anlayışı 
olmıyan bir yazı işleri müdürünün takdir edeceği
ne muhakkak: nazarı ile bakmak, o zaman Sa
yın Ratip Tahir Burak'ın'fikrine iltifat etmek 
demek olur. Bugün mahkemelerde dahi bir ya
zının ne dereceye kadar suç teşkil etmiş olup 
'olmadığı hususu ehli vukufa havale olunmakta 
ne netice itibarîyle onun delilleri üzerinde mü
nakaşa edilmektedir. Binaenaleyh yazı işleri 
müdürünü bu kadar ağır bir mesuliyet altında 
'tutmanın yerinde olmadığı ve bu af kanunu şü
mulü içinde mütalâa etmek suretiyle, zuhulen 
böyle bir yazının neşrine müsaade etmiş • fişe 
onun da affında içtimai fayda mütalâa ettiği
miz için bu maddeyi getirmiş bulunuyoruz. 

RATİP TAHÎR BURAK (İstanbul) — 
Rasıgele bir vatandaş.... 

BAŞKAN — Ratip Bey yalnız izahsız olsun, 
sual şeklinde olsun. 

RATİP TAHİR BURAK (İstanbul) — 
Yazı işleri müdüründe vâzıı kanun bâzı vasıf
lar aramaktadır. Yazı işleri müdüründe bu va
sıfları beklenmez demek hukuik anlayışına ay
kırıdır. Kanunda yazı işleni müdürünün vasıf
ları tâyin edilmiştir, bu vasıfları haiz olması lâ-

, zımdır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (iSinop) — Ba

sın kanununun 16 ncı maddesine ceza mesuliyeti 
için birinci fıkrada şöyle denmektedir: «Mev
kutelerle işlenen suçlarda, suçu vücuda geti
ren yazıyı yazan veya remi yapan kimse ile be
raber bu mevkutenin mesul müdürüne teret tü-
beder.» Binaenaleyh Sayın Komisyon Başkanı 
arkadaşım, söylediklerini «Beraber» kelimesi 
ile nasıl telif ediyorlar, ne mâna veriyorlar, lüt
fen izah etsinler. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Soru soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette midir efendim, 
aynı mahiyette ise sorunuz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Ceza huku
kunda ve hususi hu'kükta başkasının fiilinden 
dolayı mesuliyet prensibini nazarı itibara almak 
kaydı şartiyle, «kanunu bilmemelk mazeret 
teşkil etmez» prensibini! deminki konuşmanızla 
nasıl bağdaştırabiliyorsunuz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAt 
ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, madde tedvin 
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etmiyoruz, Türk Ceza Kanununa yeni bir suç 
mevzuu ıolan bir madde ilâve etmiyoruz. Şev-
kât ve atıfet duygularımızın hududunu bir mev
zuda genişletmiş bulunuyoruz. O zaman, arka
daşlarıma birçok sualler tev>c'i)h etmek mümkün
dür. Şefkat ve atıfet 'duygularınızı şu suçlar
da niçin şuraya kadar 'götürüyorsunuz, şeklin
deki 'bir sual ne kadar abesle iştigal etmek 'olur
sa, bu mevzuda da bir yazı işleri müdürünün 
şu hâdisedeki sorumluluğu üzerinde, yazı yaz
mak ve kendi fikirlerini, cemiyette suç telâkki 
edilecek fikirleri bir 'gazete i'le neşretmek ihti
yacını duyan bir insanın asli 'fail olarak teern-
ınülü ile, diğerinin belki zühulen atlamış ol
ması ihtimalleri dlolayısiyle, şefkat ve atıfet 
duygularımızı oraya kadar teşmil edenken, bu 
şekilde hukuk tekniği içerisinde sualler tevcih 
edersek, ben arkadaşlarıma bu kanun içerisin
de ve bugüne Ikadar, 2'330 sayılı Kanun d'âlhil, 
şefkat ve atıfet .duygularının izharının şu, şu, 
şu, (kanunlarda naşı1! izhar edildiğini ve hukuk 
tekniği ile nasıl telif edildiğini sorabilirim. 'Siz 
bu mevzuda, eğer tamamen 'objektif ve bu bir 
umumi laftır, şahısları istihdalf etmez, şunları 
istihdaf etmez, şurasında şunu tefrik edemez
siniz, burasında bu atıfet duygusu şuraya (ka
dar gider, buraya 'kadar gitmez derseniz; o za
man şimdiye kadar çıkmış olan bütün kanun
ların hukuk tekniği 'bakımından muhtel olduğu 
gibi bir neticeye varmak mümkündür. [Bu 'mev
zuu da arkadaşlarımın takdirlerine bırakıyo
rum. Yazı işleri müdürlerinin şu veya bu se
beplerle zuhulen gazetelerinde bir yazının bu
güne kadar 'yazılmasından mütevellit sorumlu
luğunun devam etmesi düşüncesinde bulunu
yorsanız, şefkat ve atıfet duygularınızı esir
gersiniz. Ama, hayır 'onlar da 'girsin; öbür 
yanda aynı şekilde şalhıs tesiri t 'ederek bir Ge
yikli hâdisesinde, bir Rıhtım hâdisesinde 149 
ncu madde ile 20 sene mahkûmiyetle sevk edi
len hâdiselerde şahıslar teker teker ele alın
dığına göre, efendim bunlar da tefrika girsin 
şeklinde şefkat ve atıfeft duygularınızı oraya 
da teşmil ellersiniz. Eğer bu görüşünüzü hata 
olarak kabul ediyorsanız, ikinci maddeyi de 
hata olarak kabul etmek lâzım. O zaman 
bunları ayrı ayrı bir hukuk süzgecinden geçi^ 
rerek muayyen 'bir esas 'üzerinde yürümek lâ
zım/gelir. (Bu bakımdan kanun diğer kanunlar 
gibi suç, ceza, şahıs tefrikini mezeetmiş, bir 

20 . 2 . 1963 O : 3 
araya getirmiş ve atıfet duygularını bugünkü 
cemiyetimizin içtimai durumunu, tutumunu ve 
şartlarını düşünmek suretiyle bu şekilde bir af 
kanunu yüksek huzurunuza (getirilmiştir. Tek
nik bakımdan ancak şu anda şefkat ve atıfet 
duygularınızın hududunu tesbit etmekle bu ka
nunun 'Çıkabileceğine kaani 'bulunuyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Diler. Sayın 
Diler 'Komisyondadır, fakat söz hakkını mu
hafaza etmiştir, onun için kendisine söz vevu 
yorum. 

NİHAT DİLEK (U mı r um) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz bu madde üzerinde ko
misyonda bir takrir vermiştim, kabul edilmedi, 
söz hakkımı muhafaza ettim. 'Bu madde esas 
itibariyle adalet duygusuna tamamiylc aykırı
dır. Bu hususta mütalâa serdeden arkadaşjları-
mıu fikirlerine aynen iştirak ediyorum. Zira 
her hangi bir kimse yazdığı yazıyı igazetede 'neş
rettirmek imkânını elde etmezse hareketi suç 
olmaktan çıkar. 'Bunu 'bir teşbihle ifade eder
sek şöyle diyebiliriz: Bir kimse bir bıçak imal 
eder. Bıçağı imal ıeden başka, kullanan başka. 
Eğer tâbir caizse, bir bıçak imal eden bir 
kimse, bıçağı 'birisine verdiği vakit, (ki bin, 
iki bin, 'on bin olarak fazlalaştırıp satışa arz 
edecekti]-) bununla suç işlemiş durumuna dü
şer. Bu bakımdan, neşriyat müdürünün duru
mu nazarı itibara alınmalıdır. Ancak ceza 
hukukunda suçun iki unsuru vardır; birincisi 
maddeyi ihlâl, ikincisi, kanunun suç saydığı bir 
fiili bilerek ve istiyerek işlemek iradesi. Yani 
eğer kasıt 'olmazsa bu takdirde her hangi bir 
suçun meydana gelmesine imkân yoktur. 

Bir kısım arkadaşlar diyorlar ki, bu mad
de Cumhuriyet Gezetesi »Neşriyat İşleri Müdürü 
için 'tedvin edilmiştir. Bu zat hakikaten neş
rettiği fikirlere tamamen karşıt bir zihniyet "ta
şımaktadır. Biz temenni ediyoruz ki, böyle ol
sun. Eğer hakikaten böyle bir fikir sahibi ise 
ve 'bunu bir maddi hata neticesinde ıgazetesin-
de neşretmiş ise elbet teki mahkeme kendi hük
münü verecektir ve onu temize çıkaracaktır. 
Bu bakımdan da bir maddenin, içinde silâhı 
kullanan, birçok, defa kullanan kimseyi affet
memek, öbürünü affetmek bir tezat teşkil et
mektedir. Tam mân asiyle adalete aykırıdır. 
Binaenaleyh 'bendeniz, 3 neü maddeden 14/1 ve 
142 nci .maddelerin istisna edilmesi sadedinde 
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Komisyonda bir takrir vermiştim, Komisyon 
reddetti, fakat iyine aynı kanaatteyim. ,Ya bit 
141 ve 142 nci maddenin istisna edilmesi lâzım
dır; yahut da ikisinin 'birlikte mütalâa edilme
si icabeder. (Bendeniz bu maddelerin üçüncü-
maddede istisna edilmesi taraftarıyım, diğer 
hususu KÜL Büyük 'Meclisin takdirine bırakıyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — A, P. 'Meclis Orupu adına Ke
mal (Bağeıoğlu. 

AİDtAUET PARİ^M ÖRUPU ADINA KE
MAL BAĞCIOĞHJ (İMaraş) v - Çok muhterem 
arkadaşlarım, ıbu uııadde 'hakkında jşahsi kanaat 
ve görüşlerimi biraz önce arz • etmiştin^ Şimdi 
de vermi§ olduğumuz bir tadil önergesi müna
sebetiyle bu madde hakkında Adalet Partisi 
Orupu adına 'görüşlerimizi arz 've izaha çalışa
cağım. 

Kanun (Hükümetçe (hazırlanıp Yüce Meclise 
sevfc edildiğinde itki (ayrı tarih habis mevzuu ol
muştu; 29 Ekim 1932 tarihi ve 15 . 2 . 19-63 
tarihi. Komisyon, şayanı şükrandır kd, bu iki 
tarihten vazgeçmiş 15 . *2 . 1$G® tarihi olarak 
birinci maddede [tedvin edilmiş ve Yüce Heye
te 'bu «madde böylece havale edilmiştir. Şimdi, 
kabul edilmiş bulunan "birinci 'maddede zaten 
bütün basın suçları içinde lolarak mütalâa, edile
bilir. 5 seneye kadar olan suçlar basın yoliy-
le de islenmiş lolsalar, hu madde gereğince, bi-
rin<ii madde (gereğince (affedilmiş (bulunmakta
dır. 

Şimdi, 3 ncü madde aynı zamanda kanunun 
birinci maddesiyle dan alâkası kadar 4 ncü 
madde ile de ,alâ'kalı bulunmaktadır. 4 ncü 
maddede : «Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen' 
suçlar birinci maddedeki afitan hariç bıkaril-
mıştır.» denilmekte ve (A) bendinde de Türk 
Ceza Kanununun hanlgi maddeleri şümulüne gi
ren suçların 1 nci maddeye tabi alffm şümulü 
dışında bırakıldığı tasrih edilmektedir. 3 ncü 
madde kanun tasarısında (mevcut olmasaydı, 
Hükümet Iböyle bir maddeyi kanun tasarısına 
almamış bulunsaydı, birinci madde ile affet
miş ıbulunduğumuz beş seneye kadar suçların 
içinde bulunan basın yoliyle işlenmiş suçlar af
fedilecekler; fakat bilâhara kabul edeceğimiz 
4 ncü madde ile hâzı basın suçları bu -affın şü
mulü dışında bırakılacaklardı. ıBunuıı. için de, 
4 ncü madde içinde ıT. C Kanununun muhte
lif ımaıdıde'lıeri tadadedilmekte, ibu arada 141 ve 
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1412 nci maddeler, yani komünizm propaganda
sına aidolan maddeler de yer almış bulunmak
tadır. Neden bu üçüncü maddeye lüzum ve za
ruret hissedilmiştir? Çünkü üçüncü maddede, 
Hükümetin kanun tasarısında sevik ettiği '2'9 
Ekim '1962 'tarihinden vazgeçilmiş ve 15 Ekim 
196S tarihine 'kadar basın yoliyle işlenmiş suç
lardan sanık bulunan mevkutelerin sorumlu 
müdürleri aftan istifade ettirilmek 'istenmiştir. 
öyle lise hissi (bir anlayışla hem birinci ,m'adde 
ile bütün basın suçlarının '29 'Ekim 1962 tari
hine kadar olanları affediliyor ve hem de on
dan sonra 15 . 2 . 1903 tarihine (kadar işlenmiş 
basın suçlarından da ancak 'mevkute «sahipleri 
istisna ediliyor. Bunu anlamamak için, hangi 
sebeplerle getirilmiş olduğunu hissetmemek 
için, insanın hukuk mantığından, hattâ ve hat
tâ basit mantıktan da âri olması lâzımdır. Şim
di, komisyon bir kısmını tasrih etmiş, iki tarihi 
birleşt inmiş, 15 . 2 . 1963 olarak kabul etmiş. 
Şimdi ne oluyor?.. Üçüncü .ıriaddeyi bu haliy
le kabul ettiğimiz takdirde, bilâhara kabul edi
lecek 'olan 4 ncü maddede istisna edilen suçlar, 
(141 ve 142 nci maddeler var) alffm şümulü dı
şında bırakılıyor; iania yalnızca »Cumhuriyet 
'Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan muhterem 
zat affedilmiş oluyor. Böyle olmuyor «mu ar
kadaşlar'? Bunun başka mânası yoktur. Çünkü 
4 ncü maddede tadadedilen istisnalar içinde 
komünizm propagandası bulunduğu hakle, sa
rih olarak 141 ve 142 nci maddelerde tasrih 
edilmiş olduğu halde, '3 ncü madde ile topye-
kûn umuma şâmil bir af hükmü getirilmek is
tenmektedir. Binaenaleyh meseleyi serinkan
lılıkla mütalâa etmek lâzımdır. Komisyon 3 
.ncü maddeyi Hükümetten geldiği ıgibi kabul et
miştir ve şimdi müzakeresi yapılan 3 ncü mad
de Hükümet teklifinin aynıdır. Şu madde ile 
ne istenmiş bulunuyor? Basın yoliyle İşlenen 
suçlar 45 . 2 . 1963 tarihine kadar işlenmişse 
bunların mesul müdürlerini a'ffedelim. 

Muhterem hatipler açık ve sarih bir şekil
de ceza hukukunda, ceza anlayışı itibariyle ba
sın yoliyle bir suçun nasıl işleneceğini izah et
tiler. Bazı arkadaşlar komisyon .sözcüsüne sor
dukları suallerle komisyonun ve Hükümetin 
m'antığını çürüttüler. Vakıa Komisyon Başka--
nı muhterem Hüdai O rai. izahatı ile ,bu mantığı 
kabul etmek ışöyle dursun, tezada düşmüş bu
lunmaktadır. Arkadaşımız, «Efendim, biz bu-
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nu yalnız Cumhuriyet Gazetesi Yazı 'işleri Mü
dürü için tedvin etmedik; ikinci maddede Ça
nakkale ve Uşak hâdiselerini de buraya so'k-
.mıış bulunmakla; zaten bu umumi <af ıkauıuıu-
nu bir 'miktar müşahJhaslaiştırıyoruz, bir .grup a 
inhisar ettiriyoruz, öyleyse falan tarihe ka
dar basın yoliyle işlenmiş bulunan suçları da 
affetmek suretiyle, ,biz ıkanunun tekniğimde bu 
noktada bir İstisna yapmamış bulunmaktayız.» 
buyurdular. Şimdiki izahatımızla bu mantığın 
yeri olmağını ispat etmiş bulunuyoruz. Çünkü, 
zaten 4 neü madde ile getirilen istisnalar var-
•ken, onun dışında bir istisna ile esa,s hükme, 
memlekette hasın yolu ile işlenmiş, haıt'tû hattâ 
141 ve 142 nei maddelerin şümulü içinde bulu
nan ikomünizm propogandasını yapmak suretiy
le işlenmiş bir tek basın suçu var, 'o da Cumhu
riyet Gazetesinde çıkan yazı »sebebiyle yapılan 
basın suçudur. 

Arkadaşlar, Anayasamız mahkemeye intikal 
etmiş olan bir dâva hakkında bu kürsüden yasa
ma organlarına mensup üyelerin münakaşa yap
malarını menetmiş bulunmaktadır. Bendeniz bu 
mâni hükme riayetle Cumhuriyet Gazetesi Yazı 
îşl eri Müdürünün suçluluğu veya suçsuzluğu 
hakkında bir fikir dermeyan edecek değilim. Bu 
meseleyi objektif olarak ele aldığımız zaman gö
rülmektedir ki, 3 ncü maddede bu şahsın affı 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, madem ki, basın yoliyle işlenen 
suçların affı istenmektedir; şu halde bu madde
yi şümull endi relim. Riyasete bir takrir vermiş 
bulunmaktayız. Bu takrirle 15 . 2 . 1963 tarihi
ne kadar basın yoliyle işlenen suçların kâffesi-
nin affını derpiş etmekteyiz; ancak 141 ve 142 
nei maddeleri bu affın şümulü dışında mütalâa 
ediyor ve böylece Hükümetin getirmiş olduğu 
tasarıya, komisyonun kabul etmiş olduğu tasarı
ya uygun bir anlayışı bu üçüncü maddede ted
vin ediyoruz. Vermiş olduğumuz tadil Önergesi 
aynen şöyledir : 

«Madde 3.- — 10 . 2 . 1963 tarihine kadar 
basın yoliyle işlenen suçlardan (Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nei maddelerinin şümulüne 
giren suçlar hariç) sanık olanlar hakkında taki
bat yapılmaz ve hükümlü olanlar, fer'i ve mü
temmim cezalarla ceza mahkûmiyetinin neticele
rine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir.» Me
sele böylece izah edilen paralelde halledilmiş bu
lunmaktadır. Komisyonun fikri eğer böyle ise bu 

20 . 2 . 1963 O : 3 
tadil önergemize iştirak etmelidir. Komisyon, 
mademki, basın yoliyle işlenmiş suçları bu af 
kanunu ile affetmek istemektedir; Öyle ise 4 ncü 
maddedeki istisnanın dışında bu üçüncü madde 
ile, tadil önergemiz kabul edildiği takdirde, bü
tün basın suçlarının affı mümkün olacaktır. An
cak, bu memlekette karışıklık çıkarmak, bu mem
leketin demokratik hayatım tarumar etmek, 
memlekette bir zümreyi diğ«r zümreye hâkim 
kılmak için girişilmiş bulunan alt cereyanları, 
kundaklayıcı cereyanları önlemek maksadına 
matuf ve millî bünyemizi sarsar mahiyette olan 
komünizm cereyanlarına mâni olan 141 ve 142 
nei maddeleri bu affın şümulü içine alırsak ken
di kendimizi inkâr etmiş olacağımızdan, bu mad
de hakkındaki tadil önergemizde bu maddeleri 
hariç tutmuş bulunmaktayız. 

Böylece mesele anlaşılmış bulunmaktadır. 
3 ncü maddenin böyle tedvininde zaruretler var
dır. Aynı zamanda basın yoliyle işlenmiş suç
lar bu maddenin şümulüne böylece sokulacaktır. 
Ama memleketimizi, biraz evvel arz etmiş oldu
ğumuz gibi, karışıklığa sevk eden ve demokratik 
hayatımıza kasdeden komünistler bu maddenin 
dışında mütalâa edilecektir. 

Bir cümle ile bir mesele hakkında da maru
zatta bulunmak isteriz. Komisyon sözcüsü diyor* 
ki, Basm Kanununun 16 ncı maddesi zaten mev
kute sahiplerini suçu işliyen asli failin dışında 
mütalâa etmiştir. Hayır, böyle şey olmaz, arka
daşlar. Bir arkadaşımızın yerinde olarak müda
hale ettiği gibi, Basm Kanununun 16 ncı mad
desinde yazıyı yazan, resmi yapan kimseyle bir
likte mevkutenin mesul müdürü suçu işlemiş ad
dedilmektedir. Yani, suçun doğuşu anında, ne
şir sebebiyle bu şahıslarla birlikte suçlu addet
mektedir. Bunlardan bir kısmını bir tarafta, bir 
kısmını bir tarafta mütalâa etmeye hukuk man
tığı imkân vermemektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cevad Odyakmaz, zatı-
âliniz grup adına söz istiyorsunuz. Ancak, son 
söz milletvekilinindir, hükmüne dayanarak Sa
yın Bağcıoğlu'na son sözü verdim. Şimdi yeter
lik önergesi var, onu okutuyorum : 

Başkanlığa 
3 ncü madde üzerindeki müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Van 

' v " - '•'•'% Thsan Bedirhanoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Basın suçlarının affına mütaallik 3 neü mad
de üzerinde altıdan fazla milletvekili görüş ve 
temennilerini belirtmiştir. 

Umumi Heyet aydınlanmıştır, kifayeti mü
zakerenin oya arzını saygılarımla rica ederim. 

Eskişehir 
Cel âlettin Üzer 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — önerge 
aleyhinde söz istiyorum, efendim. 

.BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ody akmaz. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım^ kifayet önergesinin aleyhinde 
şu bakımdan söz aldım. Hükümet belki bu mad
deyi geri alacak. Onun için kifayet takririni 
reddederek Hükümete konuşma imkânının veril
mesini, bu bakımdan kifayet takririnin kabul 
edilmemesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Anlaşılamadı efendim, bü
kere daha sayacağız. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Yeterlik önergesi reddedilmiştir. Buyurun, 
Sayın Adliye Bakanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Muhterem arkadaşlarını, 
Hükümet adına konuşmak imkânını bana sağla
mış bulunduğunuzdan çok teşekkür ederim. 

flörüyorum ki, Hükümet teklifindeki 3 ncü 
madde bir hayli münakaşaları mucibolmuştıır. 
Haddizatında Hükümet teklifinde matbuat suç
luları için, bilhassa mesul müdürlerin işledikleri 
suçlar için 15 . 2 . 1963; fakat diğer suçlar için 
29 Ekim 1962 tarihleri müntaha ittihaz edilmiş
ti. Evvelce ittihaz buyurduğunuz kararla bu iki 
tarih farkı teke irca edilmiş, yani 15 Şubat 1963 
müntaha olmak üzere tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bunun için artık bu maddenin üzerinde 
durmaya Hükümet mahal görmemektedir. Mad
deyi ifükümet adına geri aldığımızı hürmetle 
arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Oral. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, ! 
Hükümet, sevk etmiş olduğu maddeyi (geri al
mış bulunduğuna göre, biz komisyon olarak ıs
rar etmiyoruz. Komisyon da, maddenin kaldırıl
masına muvafakat ediyor. | 
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1 BAŞKAN — ıSayın arkadaşlar, içtüzük ıgere-
I ğince Hükümet, sevk etmiş olduğu bir kanun-
I daki bir maddeyi geri alamaz. Artık, o komis-
I yonun, gündemine (girmesiyle Yüce Meclisin ma-
I lı olmuştur. Komisyon, bu hususta fikrini isihar 
I etmiştir. Sayın Oral, siz maddeyi geri alıyor 
I musunuz? 
I HÜDAÎ ORAL — Kaldırılmasına muvafa-
I kat ediyoruz. 

I BAŞKAN — Bu hususta bir tay önergesi 
I var, onu okutuyorum. Onunla birlikte Yüoe 
I Meclisin kararını alacağım. 

I Sayın Başkanlığa 
I 3 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını ta-

lebederim. 
İstanbul 

'Saadet Evren 

Muhterem Başkanlığa 
Umumi afta hususi affı tazammun eden hü

kümler derpiş edilemiyeceği için; tasarının 3 
ncü maddesinin tamamen tasarıdan çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Şadı Pehlivanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısından 

(3) neü maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — önergeleri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükümet tasarısının 3 ncü maddesi, tasarıdan 

: t ayy edilmiştir. 
! Mütaakıp maddeye geçiyoruz. 3 ncü madde 
tayyedilmiş olduğu için tasarıdaki Adalet Ko-

• misyonunun 4 ncü maddesi 3 ncü madde olmuş-
'tur, okuyoruz. 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar birinci maddedeki aftan hariç bı
rakılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin 2 nci (bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 148, 149. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 163 ve 165 nci maddelerinde ya- . 
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zıh (olan suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri, 

İB) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 366, 
367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 421, 429 ve 430 ncu maddesinin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 nci madde
lerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın evlen
mek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin 
ırzına geçilmediği ve 416 nci maddenin son fık
rasının asli hüküm olarak tatbik edildiği (hal
lerde kanunun 1 nci maddesi hükmü uygula
nır. 

Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499 ve 503 ncü maddelerinde 
yazılı suçlar; 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren 
suçlar; 

E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 
maddeleri ile 148 nci maddenin (b) bendi ve 
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suç
lar; 

F) 3116, 3653 ve 6831 sayılı Orman kanun
larında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 
369, 370, 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 
374 ncü maddesinde yazılı suçlarla bunların 
411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen 
şekilleri; 

O) İ13 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (L) ve CM) bentlerinde gösterilen şahıs
larla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6560 sa
yılı kanunlarla kurulan iSümerbenk, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye CumJhuri-
yeti Devlet Demiryolları işletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kağıt Fabrikaları işletmesi ile ilgili 
olara'k sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri Riıçlar, 

Şu kadar ki ; dinî hayrı ve sosyal sebeplerle 
veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan har
camalar partilere yapılan bağışlar, memur ve 
müstahdemlerin nakil, tâyin ve terfi gibi özlük 
işleri, müstahdemlerin veya resmî vasıtaların 
özel işlerde kullanılması ile ilgili sıfat ve vazi
feyi suiistimal suçları hakkında birinci madde 
hükmü uygulanır. 

TD istim al ve istihlâk maksadiyle işlenmiş 
kacakcılı'k fiilleri ve 6829 savdı Kanunun ek 
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2 nci maddesinin I, II, III, W ncü Ibendinin 
birinci fıkrası hükmünü ve 3078 »ayılı (Kanu
nun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller (hariç 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve 1567 
sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadillerini 
ihlâl eyliyen suçlar, 

T) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yalızı ölüm veya müebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim suçlar, 

I) 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesi uyarınca kurulan Yüksek 

Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 
nci maddesi dışında birden fazla suçlarla man
iamı edilip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların 
toplamı sekiz seneyi ıgeçenlerin bu mahkûmiyet
lerine esas teşkil eden suçları; 

.1) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan Anayasanın 90 nci maddesi gereğince Yüce 
Divana seVkme karar verilen veya verilecek 
olanların bu karara esas teşkil eden suçlan. 

(BAŞKA .\r — Madde ile ilgili bir önerge-var-
dır, okutuyorum. 

Sayın (Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 4 ncü 

maddesi mütaaddit fıkralardan mürekkep (bu
lunduğu için müzakeresinin 'kolaylıkla intacı 
maksadiyle içtüzüğün 108 nci maddesine tev-
fikan^ tefriki île ayrı ayrı oya konmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
(Balıkesir 

Cihat Turgut 

l>AŞKANr — Maddenin birçok fıkralardan 
ibaret lolduğunu biliyorsunuz. Bu bakımdan, 
sayın arkadaşımız, içtüzüğün 108 nci maddesi 
gereğince, maddeyi fıkra fıkra tefrik ederek 
müzakere edilmesini istemektedir. Bu önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu maddenin her bir fıkrası üzerinde ayrı 
ayrı müzakere açacağız ve önergeler fıkralar 
üzerinde verilmiş bulunacak. (A) fıkrası üzerin
de söz almak istiyen arkadaşlarımız lütfen işa
ret buyursunlar. 
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Öayın Odyakmaz, hangi fıkra üzerinde? 
ÖEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — (E) ve (I) 

fıkrası üzerinde. 
(BAŞKAN — Sayın Özdemir? 
NURETTİN ÖZDBMÎR (Gümüşane) — (T) 

fıkrası üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu ? 
FAHİR OİRİTLÎOÖLU (Edirne) — (D) ve 

(I) fıkrası üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu? 
MAHMUT ALİCANO&LU (Sinop) — (B) 

ve (C) fıkraları üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan ? 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — (A) ve (O) 

fıkraları üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, önce (A) fık

rası üzerinde müzakere açacağız. (A) fıkrası 
üzerinde söz istiyen? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Ben (A) 
fıkrası üzerinde konuşacağım. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Ben de (H) fık
rası üzerinde. 

BAŞKAN — (H) fıkrasına çok var, önce 
(A) fıkrasını tekrar Qkuyoruz. 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı (bentlerde gös
terilen suçlar birinci maddedeki aftan hariç bı
rakılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin 2 nci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 163 ve 165 nci maddelerinde ya
zılı olan suçlar ve ibunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaptan... 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok mıUh-

terem arkadaşlarım, istisnaları tesbit eden 4 
ncü maddenin komisyonda müzakeresi esnasın
da ileri sürülen >çok kıymetli fikirlerin ışığı al
tında komisyon bu maddenin (A) fıkrasında
ki istisnalardan 158, 159 ve 161 nci maddeleri 
kaldırmıştı. Nihayet gece geç vakit tekriri mü
zakere suretiyle çıkarılmış olan bu maddelerin 
yeniden metne ithal edildiğini gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, istisnaları tesbit 
eden bu maddelerden 158, 159 ve 161 nci madde
ler fertlerle Devleti, fertlerle Hükümeti, karşı 
karşıya bırakan maddelerdir. 
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Şimdi, evvelâ, 1 nci noktada; bir af ile atı

fet teminine çalışan Hükümetin, bizzat kendi
sine müteveccih olan suçlarda bu atıfeti gös
termemesi, bir kere, hukuk tekniğine olduğu 
kadar, prensiplerine de aykırı olduğu yalnız 
benim fikrim değil, komisyon üyesi arkadaşla
rımızın da orada işaret ettikleri bir husustur. 
Bunun üzerinde hiçbir arkadaşımızın tered
düdü olmaması lâzımgelir. 

Hâkim mevkiinde bulunan Hükümet, idare 
ettiği fertler arasında, onların kırgınlıklarını 
gidermek ve aynı zamanda cemiyete arız olmuş 
olan bâzı şeyleri ortadan kaldırmak için bir 
Af Kanunu getirir ve bir bağışlama, hoşgörür
lük numunesi gösterirken, bizzat şahsına mü
teveccih [hareketlerde bu olgunluğu gösterme
mesi doğru değildir kanaatindeyim, takdirinize 
arz ediyorum. Birinci nokta bu. 

İkinci nokta; bu suçların hemen ekserisi, 
Hükümetin, takibi, Hükümetin iznine bağlı suç
lardır. 

Şimdi her hangi bir ferdin Hükümete ve
ya Devlet Reisine hakaret ettiği iddiası Hükü
met ve Devlet mekanizmasının birçok yerlerin
den geçecek, bunun (hakkında takibat açalım 
mı, açılması mı doğrudur, açılmaması mı doğ
rudur diye uzun yazışmalara, adlî muamelelere 
sebebolacaktır. Aynı zamanda her hangi bir 
şekilde takibata izin verilmesi ihalinde öyle 
zannediyorum ki fertler üzerinde Devlet Reisi
nin ve yahut Hükümetin bu hususta anlayış gös
termediği gibi birçok zehapların doğmasına se
bebolacaktır. Bu bakımdan, bugün idare meka
nizmasında bulunanların, her türlü histen aza
de olarak, bütün fertleri aynı hoşgörürlükle 
gördüğünün ispat edilmesi lâzımgeldiği kana
atindeyim. Binaenaleyh, 4 ncü maddenin (A) 
fıkrasındaki 158, 159 ve 161 nci maddelerin «ne
tinden çıkarılması lâzımdır. Bu hususta alâka
lıların anlayış göstereceklerine eminimi. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Taıhsin Telli. 
TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım; Af Kanununun 4 ncü maddesi
nin (A) bendi ile, Ceza Kanununun 163 ncü 
maddesine göre işlenen suçlar da affın dışında 
bırakılmıştır. 

Bu madde, bildiğiniz gibi, dini siyasete âlet 
etmenin müeyyidesidir. 
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Din, niçin siyasete âlet edilmiştir? Bunun 

sebeplerini aramak lâzımdır. 
Cumhuriyet devrinden sonra, 'bir müddet, 

lâiklik umdesi yanlış anlaşılmış ve bir nevi, di
ne eeplhe alınmıştır. 

Bu durumda, demokratik rejime, çok par
tili hayata atıldığımız zaman, geçmiş iktidarın 
bu hareketi halk efkârmca 'hoş karşılanmamış, 
birçok zamanlarda mecburi olarak din siya
sete alet edilmiştir. Halk kendi inançlarına, 
kendi dinî akidelerine uygun şekilde hareket 
eden insanları seçme yolunu ihtiyar eylemiştir. 
Bunu sağlamak için de, mutlak surette aday 
olan şahısların 'hareketleri seçmen vatandaşla
ra iza'h edilmiş bulunmaktadır. Ve bu hareket
ler 163 ncü maddedeki suçun tekevvünü için 
kâfi 'gelmiştir . 

27 Mayıs inkılâbından sonra, kabul edilen 
Anayasa ile normal olarak lâiklik esası benim
senmiş ve 19 neu maddede vicdan hürriyeti 
tam mânasiyle benimsenmiş bulunmaktadır. 

Vicdan (hürriyetinin bulunduğu yerde artık 
dini siyasete alet etmek gibi bir düşüncenin 
hâkim olmasına imkân yoktur. 

Meseleyi bu zaviyeden aldığımız takdirde, 
artık geçmişte vukubulan bu gibi hareketlerin 
âtide tekerrür etmesine imkân yoktur. Bu iti
barla, geçmişte 'bu şekilde hareket eden kim
selerin hareketlerini mazur görüp, 163 ncü 
maddeyi affa tabi tutmak suretiyle yani istis
nalar dışına çıkarılmak suretiyle, birçok din 
adamlarının mağduriyetlerinin önlenmesi her 
halde âdil olur. Bu düşünce ile Yüksek Başkan
lığa 163 ncü maddenin de affın şümulüne dâ
hil edilmesi için teklifte bulundum. Kabulünü 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; bu kanım hazırlanırken, zannediyo
rum.. Teknik bakımdan, kolaylık olsun diye, bun
dan evvelki 11.3 sayılı Af Kanununun maddeleri 
aynen tekrar edilmiştir. Bu tekrar mecburiyetin
den dolayı, evvelki durumla yeni durumu belirt
mek için yapılan bu tekrardan dolayı, biz, vak
tiyle çıkmış olan 113 sayılı Af Kanununda olan 
ve teklifin esasında olmıyan noktaları da müzake
re etmek zorunda kalmış bulunuyoruz. Buradaki 
teknik sebep bu. (A) fıkrasına gelince : (A) fık
rasında zikri geçen suçlar, bundan evvel çıkarılan 
1.13 sayılı Kanunda da Devletin varlığı ve Devlet 
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otoritesinin ayakta kalması ile ilgili oldukları için 
yer almış suçlardır. 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaşları
mızın .163 ncü madde hakkındaki sözlerine iştirak 
etmek imkânı yoktur. 

Sebebine gelince; bugüne kadar, Cumhuriyet 
tarihinde, daima dini politikaya alet etmek suç. sa
yılmıştır. O kadar ki, 195*3 senesinde Türk Ceza 
Kanununun 163 ncü maddesi mevcut iken, ayrı
ca 6187 sayılı Vicdan Hürriyeti Kanunu çıkarıl
mıştır. Ve 163 ncü maddedeki dini politikaya 
alet etme hususu genişletilmiş; cemiyetler ve par
tiler tarafından bu iş yapıldığı takdirde, muay
yen birtakım seremoniden sonra partilerin kapa
tılmasına kadar gidileceğine dair hükümler vaz'-
cdilmiştir. Binaenaleyh, yeni Anayasanın kabu
lünden sonra da böyle bir atıfet ve ihsan mesele
si bahis mevzuu olamaz. Yeni Anayasanın buna 
ait maddeleriyle; şahıslardan ayrı olarak; «bir si
yasi parti dahi böyle bir şeye tevessül ederse Ana
yasa Mahkemesi kararı ile kapatılır» şeklinde sa
rih ve bu işe ehemmiyet veren bir hüküm kon
muştur. Binaenaleyh, yalnız 163 ncü madde değil, 
burada zikri geçen maddelerin çoğu, bir arkadaşı
mızın biraz evvel ifade ettiğinin, zıddına Devleti 
idare eden Reisicumhur, Başvekil gibi şahıslarla, 
vatandaşlar arasında değil, Devlet otoritesi ile va
tandaşın emniyet ve selâmeti .yönünden cereyan 
eden suçlardır. 

Bu bakımdan, fıkranın sevk edildiği şekilde 
kabulünde fayda vardır. Teknik zaruretten dola
yı burada tekrar müzakere açmak zorunda kalıyo
ruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Diler, zatıâliniz komisyon
dasınız, muhalefet şerhi var mı? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Madde takri
ri müzakere edildi. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz mü istiyorsu
nuz? Buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyonda bendeniz 158 ve 159 iıcıı 
maddelerinde affın şümulü dâhiline alınması hu
susunda bir takrir verdim, kabul edildi, fakat bi-
lâhara takriri müzakere neticesinde bu takririm 
reddedildi. 

Şimdi, 158 ve 159 neu maddelerde bâzı istis
nalar yapmak suretiyle affın şümulü içine alım 
ması hususunda mâruzâtı m olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, 158 nci madde Reisi

cumhura hakareti mutazammındır. 159 ncu mad
deye gelince : Hükümetin şahsiyeti mâneviyesine 
mütaallik hareketi ihtiva etmektedir. Esas itiba
riyle, bu affı yapan Hükümettir. Hükümetle bir
likte Reisicumhur da bu afla ilgilidir. Bir kimse, 
kendi hakkından feragat etmediği takdirde, başka
sının hakkından feragat etmesi bahis mevzuu ola
maz. Bu itibarla, Hükümet affı talebettiği vakit, 
her şeyden önce kendisine mütaallik mevzularda 
da affa rıza göstermesi lâzımdır. İkinci olarak, 
bu 159 ncu madde hakkında doktrinde de ihtilâf 
vardır. Denmektedir ki, «Hükümet bir tüzel kişi 
değildir, Hükümet bir hükmî şahsiyet değildir. 
Hükümet hükmî şahsiyet olmayınca onun mânevi 
şahsiyeti de bahis mevzu değildir.» Esas itibariy
le Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir organıdır. Büyük Millet Meclisine her hangi 
bir şekilde hareket edildiği takdirde, Hükümete 
de hakaret edilmiş addedilir.» Bu bakımdan, Ce
za Hukuku doktirininde ve hukukçular arasında 
bu maddenin çıkarılması mevzuunda fikirler var
dır. Bunun antidemokratik olduğu da iddia edil
mektedir. 

işte feragat ve fedakârlığı ilk defa insan ken
di nefsinde yapar, ondan sonra başkası üzerinde 
dener. Bir müellifin dediği gibi; feregat ve feda
kârlığı, düşmanlarına bile şâmil kılma yolunda 
kişide yaratıcı bir ruh ve düşünüş olduğu nisbet-
te, bu fikir cemiyet içinde tutulur ve dolayısiyle 
samimî olduğu ortaya çıkar.» Hükümet de bu af
fın getirilmesinde samimî olduğuna göre, her şey
den evvel kendi hukukundan ilk defa vazgeçme
si lâzımdır. Ancak bu şekilde, af, Hükümetin sa
mimî bir teklifi olarak ortaya çıkar. 

Ben, 159 ncu maddede yine bir istisna yaptım; 
Orduya, Türk Silâhlı Kuvvetlerine, ve aynı za
manda Türk Bayrağına vâki hakareti affın dı
şında bıraktım. Bu itibarla, verdiğim bu takririn 
kabulünü istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (A) fıkrası üzerine verilmiş 
olan takrirleri okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 
-ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, komisyon adı
na konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Oral. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Denizli) —Muhterem arkadaşlarım, 158, 
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159 ve 163 ncü maddelerin kaldırılmasını bazı ar
kadaşlarımız talebettiler. 

168 ndi! madde Reisicumhura karşı vicahmda 
veya gıyabında hakaret suçlarını ve bunlara 
dair olan cezaları gösterir. 159 ncu madde, Türk
lüğü, Cumhuriyeti, Büyük. Millet Meclisini 
Hükümetin manevî şahsiyetini, Bakanlıkları, 
Devletin askerî emniyet ve muhafaza kuvvetini 
veya adliyenin mânevi şahsiyetini alenen tathkir 
ve tezyif edenlerin tecziyesine mütedairdir. Bu 
maddelerle, takibat izne bağlıdır. Bir süzgeç
ten geçirildikten sonra takibat yapılmaktadır. 
Kaldı kii, suçun ağırlığı, Devlet otoritesi ve 
temel müesseselerin şahsiyeti mân e viy esiyle alâ
kalı mevzulara taallûku sebebiyle bunları affm 
şümulüne sokmakta içtimai bir fayda mevcut 
değildir. Bu bakımdan arkadaşlarımın fikir
lerine iştirak etmiyor ve bu husustaki talep
lerin reddini istirham ediyoruz. 

Yalnız 163 ncü maddede, Sayın Reşit Ülker'
in fikrine iştirak ediyor ve bu suçların affın 
şümulüne sokulmamasını istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Telli. 
TAHSİN TELLİ ('Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, bu bentte benim dikkat nazarımı çe
ken husus şudur: Hükümet tasarısında 163 ncü 
maddeye müsteniden işlenen suçlar affedilmiyor 
da, mukaddesata vâki olan tecavüzler affedili
yor. Şayet hakikaten lâyık bir idare kurmak 
istiyorsak affı yapanken mukaddesata vâki 
olan suçları da affetmemek icabeder. Demin 
arz ettiğim gibi, 163 ncü maddeye müsteniden 
işlenen suçların sebeplen vardır. Birçok va
tandaşlar bu bakımdan mazur .görülebilirler. 
Sayın Reşit Ülker'in, beyan buyurdukları 'hu
suslara gelince; elbetteki 27 Mayıstan sonra 
yapılan bir Anayasaya göre hakikaten lâiklik 
müessesesi işlemezse o zaman dînin siyasete âlet 
edilmesi de yine caiz görülüyor. Lâiiklik -mües
sesesi tam mânasiyle işlediği takdirde, esas 
itibariyle, bu maddenin tatbikine de imkân kal
maz. istirhamın, 163 ncü maddeye müteniden 
pekçok dîn adamlarımız aleyhine dâva açılmış 
ve pek çokları da mahk(m olmuşlardır; bu gibi 
vatandaşlarımızın da bu aftan faydalandırılma
sı dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının dördüncü maddesinin (A) bendin-
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deki 158 ve 159 ncu maddelerinin bu bentten 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. . 

Afyon Karahisar 
Şevki 'Güler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suçların affına, dair kanun tasarısının 

4 ncü maddesinin (A) bendinde Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesi şümulüne giren suç
lar af dışı bırakılmaktadır. 

'Birıçok din adamlarımız iftiraya mâruz kala
rak takibata mâruz bırakılmışlardır. 

ıBu itibarla, 163 ncü madde hükmünün ihlâ
lini nratazanumm suçların da affını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (A)bendindeki T. C. K. nun 

158 ve (Türklüğe, Türkiye Cumhuriyetine ve 
askerî kuvvetline hakaret fiilleri hariç), 159 ncu 
maddelerinin 1 nci maddenin şümulü içine alın
masını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Biler 

BAŞKAN — llov iki önerge de aynı mahiyet
tedir. 

158 ve 159 ncu maddelerin (A) fıkrasından 
çıkarılmasını talebetmektedir. Onları tekrar 
.okutup oylarınıza sunacağım : 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim öner
gem takyitlidür. 

BAŞKAN — O halde, 
(Evvelâ, en aykırı olan Şevki Gülerin değiş

tirge önergesini tekrar okutup, oyunuza suna
cağım. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gül er'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler.... önerge reddedilmiştir. 

Şimdi Sayın Nihat Diler'in önergesini tek-1 

rar okutuyorum : 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge-

si tekrar okundu) 
BAŞKAN" — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... 119 oya mukabil 142 oyla 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin Öner

gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum i 

Kabul edenler... Etmiyenler... 119 a karşı İ4İ 
oyla önerge reddedilmiştir. 

Şimdi, komisyon metninde yazılı olduğu şe
kilde (A) bendini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, komisyonun 4 ncü ve kabul ettiğiniz 
şekle göre 3 ncü maddenin (B) fıkrasına geçi
yoruz. «B» fıkrasını okutuyorum. 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 366, 367 
ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOÖAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar; tasarının 4 ncü ve 
halen kabul edilen şekle göre 3 ncü maddenin 
(B) fıkrasında yer alan suçlar, toptan ve ceffel 
kalem istisna edilmek suretiyle af dışında bıra
kılmıştır. Halbuki bu suçların mahiyetine, işle
niş şekline ve cemiyet üzerindeki tesirine bir göz 
atmak zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Meselâ, -804 ncü madde aynen şöyle demekte
dir : «Devlet emvalinin murakabesi veya teftişi 
ile mükellef olup da vazifelerini yapmayı ihmal 
ederek, zimmetin vukuuna veya artmasına se-
bebolanlar bir aydan 6 aya kadar hapis ve 500 
liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile ceza
landırılırlar» Yani murakabesi altındaki bir me
murun teftişinde ihmal etmiş, memur zimmetine. 
para geçirmiş ise âzami 6 aya varan bir ceza 
ile karşı karşıya. Bunu affetmek istemiyoruz. 
Bunun yanıbaşmda beş seneye kadar suçların 
çoğunun tamamını, beş seneden fazla suçların 
beş senesini affediyoruz. 

Şimdi, burada Komisyon Başkanı arkadaşı
mızın biraz evvel söylemiş olduğu bir sözü ha
tırlatmak isterim. Dediler ki, af kanunlarının 
yapılmasında ve suçlara teşmilinde nihayet şef
kat ve atıfet hislerinin nereye kadar gideceği, 
hududu tâyin edilir. Bu af yapma yetkisi ko
misyona ve hükümete aidolmayıp da Yüksek 
Meclise aidolduğu göz önünde bulundurulursa, 
atıfet ve şefkat hissinizin nereye gideceğini ve 
hududunu Yüksek Heyetinizin tâyin etmesi ge
rektiği neticesine varırız. Bu bakımdan madde
nin istisnalar arasından çıkarılması en basit bir 
hukuk kaidesi olarak mütalâa edilmelidir. 

Gene burada istisnalar içerisinde yer alan 
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202 nci maddenin son fıkrasındaki hüküm aynen 
şöyle demektedir : «Eğer vâki olan zarar mah
keme edilmezden evvel fail tarafından tamamiy-
le ödenmiş olursa, ceza yarısına kadar indirilir. 
Eğer hüküm verilmezden evvel tamamiyle öden
mişse cezanın üçte bir miktarı indirilir.» Yani 
Devletin zararinın tamamen ödenmiş olması şar-
tiyle, Ceza Kanununda cezanın tahfif en tatbi
kini emreden 202 nci maddenin sonundaki bir 
fıkrada mevcuttur. O halde biz de af müessese
sini tâyin ederken ve af yaparken Ceza Kanu
nunun ana prensiplerinin suçluya tanımış oldu
ğu indirimin de af kanununda yer alması lâzım-
geldiği kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, 202 nci maddenin son fıkrası ge
reğince, suçluya tahfif en ceza tâyin edilen hal
lerde af kanunundan istifade edilmeli ve bu şe
kilde istisnai hüküm de 202 nci maddeden çıka
rılmalı ; yalnız son fıkra aidolmak şartiyle affın 
şümulü içerisine girmelidir. Bu bakımdan Yük
sek Riyasete bir takrir vermiş bulunuyorum. Bu 
takrir Yüksek Heyetinizin reyleriyle şayet ka
nunlaşacak olursa, diğer affedilen maddelerdeki 
suçlarla orantılı olarak, bu suçların da aftan is
tifade etmesi mümkün olacaktır. _ Af, hakikaten 
affı yapanın bir atıfetidir. Ama, af yaparken 
adalet ölçüleri içinde hareket edilmesi de vazife 
cümlesindendir, kanaatindeyiz. 

Burada bir hususu arz etmek istiyorum. Af 
kanunlarının bugüne kadarki tatbikatı da bu 
merkezde olmuştur. Meselâ 5677 sayılı Kanun, 
zimmet suçunun 500 liraya kadar olan kısımları
nı affın içine almış bulunmaktadır. 113 sayılı 
Kanunda da zimmet suçu bu şekilde" aftan isti
fade ettirilmiştir. Tatbikatta zimmet suçunun 
aftan istifade etmesi bir miktarla tâyin edilmiş 
olmakla beraber, kanaatimce miktar adaletsiz 
bir şekildir. Zira 500 liraya kadar olanların isti
fade etmesini, 501 lira olan bir kimsenin istifa
de etmemesini mucibolmaktadır. Bunda bir ada
letsizlik vardır. Ama tarafımızdan teklif edilen, 
kanunun tahfifen tatbik edildiği şekillerde, Ha
zine zararının tamamen ödenmiş bulunduğu şe
killerde eğer af cihetine gidilirse bu ölçünün 
daha âdil, daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bu 
bakımdan takririmize Yüksek Heyetinizin, müs
pet oy vermek suretiyle, bu maddeden de ceza
landırılmış olan kimselerin hürriyetlerine kavuş
turulmasına karar verilmesini önemle ve ehem
miyetle istirham ederim. 
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1 BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, Ceza Kanunumuzun 202 nci 
maddesi; kendisine tevdi olunan veya muhafa
zası altında veya mesuliyeti altında bulunan, 
Devlete, Hazinesine aidolajı parayı, malı veya 
eşyayı zimmetine geçirmek diye, zimmet suçunu 
tarif eyler. 

Zimmet suçu, tatbikatta görüyoruz ki, bir li
radan namütenahi liraya kadar, imkân nisbetin-
de Devlete aidolan, gerek nakten, gerek mâlen 
bir şahsın, bir memurun zimmetine geçirmesi
dir. Tatbikatta, zimmet denince, hemen 5 - 10 -
20 - 50 - 100 bin lira veya daha yukarı hadler-
de bir meblâğın zimmete geçirilmesi hemen he
men pek az derecede raslanan bir keyfiyettir. 
Tatbikatta öyle misallerini görürüz ki, darda 
kalmış bir memurun evinde çocuğu hasta, karı
sı hasta, tüberkülozdur; ilâç parası olmıyan bir 
tahsildarın, bir veznedarın ay başında maaşım
dan öderim diye ve bu ümit ile 20 - 30 - 40 - 50 
lirayı, yedinde bulunan parayı zimmetine geçir
diği ve talihi yaver olmıyarak hemen akabinde 
vâki bir murakabe neticesinde zimmet suçunun 
tesbit edilerek mahkemeye intikal ettiği ve neti
cede mahkûm olduğu bir hakikattir. Hâl böyte 
olunca zimmet suçunun işleniş şekli ve şartları 
hakikaten nazarı itibara alınacak bir keyfiyet
tir. Bu durumun nazarı itibara alınması lâzım
dır. Kaldı ki ; Ceza Kanunumuzun 202 nci mad
desi, İsmail Hakkı Beyin de işaret ettiği veçhi
le, Devlete aidolan vâki zararın ödenmesi halin
de son fıkranın ilk cümlesinde, «Muhakeme edil
meden evvel ödemiş ise cezanın yarısına kadar 
indirilir, hükümden evvel ödemiş ise cezanın 
1/3 üne kadar indirilir.» diyerek maznuna, 
suçluya bir atıfet kabul etmiştir. Bütün bu ci
hetleri nazarı itibara alarak bendeniz bir takrir 
vermiş bulunuyorum. Zimmet ve ihtilas suçu; 
ihtilas da aynı şeydir yalnız işleniş şekli deği
şiktir, takip ve tağyirden ibaret bir şeklidir; 
zimmet ve ihtilas suçları için aynı hükümler 
vardır, bu kabîl suçlarda, hüküm verilmeden 
evvel zimmete geçirilen gerek paranın, gerek mal 
veya eşyanın ödenmiş olması halinde, bu kabîl 
suçların af tasarısının 1 nci maddesindeki hük
me tabi tutmak ve haklarında af hükümlerini 
uygulamak daha âdil olur kanaatindeyim. Bu 

I sebeple bendeniz bir takrir takdim etmiş bulu-
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iniyorum, kabulünü istirham eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, demin arz ettiğim gibi teknik bir 
sebeple tekrar müzakere olunan bir vaziyet var-. 
Burada (B) fıkrasında zimmet, irtikâp, ihtilas, 
rüşvet suçlarından bahsedilmektedir. Bu hu
susta biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın da 
beyan, ettikleri gibi, diğer bir fıkra olan (G) 
fıkrasında aynı mahiyette olan suçların affedil
mesi bahis konusu değildir. Yani, zihinlerde 
bir yanlış anlayış şekli vardır (G) fıkrasında 
45 sayılı Kanun ile yüksek memurlar ve 1 sayı
lı Kanunun 6 nci maddesiyle eski Cumhurbaşka
nı ve onunla beraber bulunan arkadaşlariyle il
gili bulunan, irtibatı olan suçlular ve vazifeyi 
suiistimal suçlarıdır, ötekileri ise, bütün par
tilerin de ittifak ettiklerii, ahlâki redaet olan 
suçlardır. Şimdiye kadar gazetelerde okudu
ğumuza, ve aramızda konuştuğumuza göre hiç. 
kimse bu gibi kimselerin affından bahsetmemiş
ti. Centilmen anlaşmalarının konuşulduğu 
müzakerelerde dahi bunlardan bahsedilmemiştir. 
Bu şekilde ahlâki redaeti olanların affı şimdiye 
kadar hiç söz konusu olmamıştır. (G) fıkrasın
da bahis konusu olan ve kıyas yoliyle bunlar 
affediliyor, bunlar da affedilsin denilenler ahlâ
ki redaeti olan suç değil, vazife suiistimali suç
larıdır. Bu da umumi olarak değil, muayyen, 
45 sayılı Kanundakiler ve 118 sayılı Kanunun 
(L ve M) bendinde olup, .1.1 o sayılı Kanunda is
tisna olarak aftan dışarı bırakılanlardır, ki 
protokolün içinde olan budur. Bunu arz etmek 
için rahatsız ettim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Hu hususta verilmiş önergeleri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
I - Dördüncü maddenin (B) bendinin sonu

na (202 nci maddenin son fıkrası hükmünden is
tifade edenler hakkında kanunun 1 nci maddesi 
hükmü uygulanır) fıkrasının ilâvesini, 

Tl - Ceza Kanununun 204 ncü maddesinde 
yer alan cezaların affa tabi olması için bu mad
denin istisnalar arasına konulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Yozgat Ağrı 
İsmet Kapısız Rıza Polat 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

26.2.İ963 fr:£ 
Yüksek Başkanlığa. 

1. Af tasarının 4 ncü maddesinin (B) fıkra
sındaki (T. C. K. nun 202 ve 203 ncü maddele
rinde hükme bağlanmış olan) zimmet ve ihtilas 
suçlarında, zimmete geçirilen para veya her 
hangi bir eşya veya malın, mahkûmiyet hükmü 
verilinceye kadar ödenmiş veya iade edilmiş 
olması halinde failleri hakkında 1 nci madde 
uygulanır, 

Mealinde bir hüküm ilâvesini arz ve teklif 
ediyorum. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

ADALET KOMİSYONU ADTNA MEHMET 
GÖKER (Kayseri) —• Takrirlere katılmıyoraz. 

BAŞKAN —~ Aykırılık itibariyle Sayın Ak
doğan'm öneıgesini okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğan ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Sayın Alicanoğlu'nun önergesini okutuyo
rum. 

(Sinop Millet vekili ' Mahmut Alicanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 96 ya karşı 122 oyla red
dedilmiştir. 

(B) fıkrasını 'komisyondan geldiği şekilde 
oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(C) fıkrasına geldik, (C) fıkrasını okutu
yorum, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 41 fi, 
417, 418, 421, 429 ve 430 ncu maddesinin bi
rinci fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 nci 
maddelerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın 
evlenmek miaksiadiylle yapıldığı ve kaçırılan 
kimsenin ırzına geçilmıediği ve 416 nci madde
nin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik 
edildiği hallerde kanunun 1 nci maddesi hükmü 
uygulanır; 

BAŞKAN — (C) fıkrası hakkında Sayın Ali-
canoğdn. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem "arkadaşlariım, (C) fıkrası tasarısının ırza 
geçmeye mütedair olan bir fikrasıdır. Bu mev
zu hakkında teklif yaparken hayli düşün-
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düm. Ama bir taraftan da tatbikattaki ak
saklıkları ve tatbikatta mâruz kaldığımız üzün
tüleri de hesaplıyarak 'bir tadil teklifinde bu
lundum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Irza geçme,» de
nince zahirde, bir şahsın doğrudan doğruya bo
ğazına baslmak, 'esli'ha kullanmak veya birlkaç 
kişi ile birleşip, rıza hilâfına zorla ıırza geç
me hissesini verirse de, haddizatında, bütün 
ırza geçnı'e fiillerinin bu şekilde işlerim'ediği 
de aşikârdır. 

Meselâ, Ceza Kanunumuzun 414 ncü mad
desinin ilk fıkrasını ele alalım. Tatbikattan 
yetişmiş, gerek hâkimlik ve gerefks'e avukatlık 
yapmış olan arkadaşlarımız sıik sik görmüşler
dir. Maalesef köylerimizde 'birçok şahısların 
kızlarını başlık »alarak evlendirdikleri, gayri-
meşru surette evlendirdikleıri, davul zurna ile 
düğün yapıp verdikleri halde, her nedense 
sonradan 'başlığın bir kısmının ödenmeyişi ya
hut kızın gönlünün geçmesi sebebiyle dön
mesi. halinde işin zabıtaya intikal ettiği, ni
hayet 'evlenmiş olan şaihsm birçok maddi fe
dakârlıklarına rağmen mahkemeye gittiği ve 
mahkûm olduğu bir hakikattir. 

Yine Ceza Kanununun 416 ncı maddesinde, 
15 yaşını 'bitirmiş de 18 yaşını bitirmemiş (bir 
kızın sevdiği, arzu ettiği bir şahsa kendi rı-
zasiyle gittiği, kenıdi rızasiyle ırzına geçirttiği, 
kendi rızasiyle yanında kaldığı tatbikatta, her 
zaman raslanan bir keyfiyettir. Böyle olunca, 
burada kanunumuz da, maalesef daima cezayı 
erkek tavafına tahmil etmektedir. Halbuki se
bebiyet veren kız tarafı olduğu hadde görü
yoruz ki, neticede mağdur olan erkek tarafıdır. 

îşte bunun gibi istisnai :bâzı fiillerle teşmil 
edilmek üzere yapmış olduğum teklif <şu meal
dedir. Eğer ırza geçine; evlenecek yaşta rıza
siyle, evlenmek maksadiyle şehvet hissiyle alı
koyma sırasında mağdurun rızasiyle işlenmiş 
ise, zor olmaksızın 15 yaşını bitirmiş,, hattâ 18 
yaşını doldurmaya fbirkaç ay veya günü kal
mış olan ıbir kimsenin ırzına geçilmesi halinde 
birinci madde hükmü uygulanır şeklinde bir 
teklif yaptım, takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Yılmaz. 
CAHİT YILMAZ (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar, 4 ncü maddenin.. 
. BAŞKAN — Sayın Yılmaz 3 ncü madde 

tayyedildi, 4 ncü madde 3 ncü madde oluyor. 
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CAHlT YILMAZ (Devamla) — 3 ncü mad

denin (C) bendine göre, Türk Ceza Kanununun 
414, 415, 416, 417, 418, 421, 429 ve 430 ncu mad
desinin 1 nci fıkrası ile, 431, 435, 436, 440 ve 
441 nci maddelerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçır
manın evlenmek maksadiyle yapıldığı ve kaçırı
lan kimsenin ırzına geçilmediği ahvalde affın 
şümulü içerisindedir. Ayrıca, 416 ncı maddenin 
son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği 
hallerde affın şümulü içerisine girmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin bu şekil
de tedvininde 113 sayılı Af Kanunu metnine 
sadakat gösterilmiş ve metin bu kere buraya da 
ithal edilmiştir. Yalnız, 113 sayılı Kanunun tat
bikatı sırasında, çok daha az vahim olan, fakat 
affın şümulü içerisine girmiyen bâzı fiillerin 
tatbikatta aksaklıkları görülmüş idi. Bendeniz 
bu sebepten bir tadil önergesini Yüksek Riyase
te takdim etmiş bulunuyorum. Maksadım, kaçır
manın evlenmek maksadiyle yapıldığı ve kaçırı
lan kimsenin ırzına geçilmediği ahval dışında, 
ayrıca kaçırılan kimseye tecavüz edilmediği ve 
teşebbüs halinde kaldığı ahvaldir, ki bu teşebbüs 
hali tamamen dikkat nazardan kaçmış, 113 sa
yılı Kanunda da bu hususa dikkat edilmemişti. 
Bununla 416 ncı maddenin son fıkrasının asli 
hüküm olarak tatbik edildiği ahvalde, affın şü
mulü içerisine alan bir fıkrada teşebbüs halinin 
nazarı dikkate alınmamış olması, affın şümulü 
nazarı itibara alınırsa, bir muadelet temin etmi
yor. Şöyle ki, 416 ncı maddenin son fıkrası ma
lûmlarıdır. Reşit olmıyan kimsenin rızası ile 
ırzına geçen insanı affediyoruz ve fakat eli eline 
değmemiş, suç teşebbüs halinde kalmış, faili af
fetmiyoruz. Bunun için bir takrir vermiş bulu
nuyorum. Bir teşebbüs vâki olmadığı, fiil teşeb
büs halinde kaldığı takdirde de affın şümulü 
içine alınmasını istirham ederim. Takririm bu 
mealdedir. Reylerinizi esirgememenizi bilhassa 
istirham, ederim. Bir muadeleti temin edecektir, 
büyük bir noksanlığı dolduracaktır. Hürmetle
rimle.' 

BAŞKAN — Sayın Fahir Cüritlioğlıı. 
FAHİR (lîRtTLÎOOLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım, (C) fıkrasiyle ilgili dört ay
rı suçun hususiyetleri üzerinde üç, beş dakika
nızı almak İstiyorum. 

1. Hükümet tasarısında, 421 nci maddede ya-
zıh sarkıntılık fiili affın içerisine dâhil edildiği 
halde, komisyon sarkıntılık fiilini affın dışında 
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tutmuştur. Sarkıntılık, cezası hafif olan bir suç
tur. Filhakika, ahlâki bir redaet vardır; ama, 
af konusuna giren bütün suçlarda ahlâki re
daet vardır. Sarkıntılığın da affın şümulü içe
risine girmesi gerektiği kanaatindeyim. 

2. Hükümet tasarısında zina suçları. Af Ka
nunu şümulü içerisinde mütalâa edilmiştir. Ko
misyon zina' suçlarını affın dışında tutmuştur. 
Zinada ahlâki redaet vardır ama, zinanın karşı
lığı verilen ceza çok hafiftir. Bu hafif cezayı af
fetmediğimiz: takdirde daha ağır cezayı affetme
mizin gerekçesi çok zayıf kalır. Bunun da, af 
şümulü içine girmesini talebedenim. 

Üçüncü husus; kız kaçırmak suçları. Kız ka
çırma suçları hakkında gerek Hükümet, gerek 
komisyon muhtelif kıstasları kabul etmiştir. Ben, 
komisyonun bir noktada dikkatini çekmek iste
rim. 429 ncu madde cebren kız veya kadın ka
çırma maddesidir. Kaçırılan kızın veya kadının 
ırzına geçilmeden kaçıran kimsenin onu iade et
tiği takdirde veya ailesinin alabileceği yere 'tes
lim ettiği takdirde veya Hükümet makamlarına 
teslim ettiği takdirde; Ceza Kanunu sırf bu işi 
sağlamak için son derece rahim davranmış ve 
son derece az ceza vermiştir. Meselâ bir kız veya 
kadim kaçırma; şehvet hissi ile olursa yani ev-

, lemııo maksadiyle değilse, cezası 7 senedir, iade 
vukuunda bu ceza 3 aya iner. Ama af kanununun 
şümulü dışında tutulmuştur. Kanaatimce bu da 
af kanununun şümulü içerisine girmelidir. Hele 
evlenme maksadiyle, kaçırılan kimse iade edilir
se, cezası bir aydır. Bu da affın şümulü dışında 
tutulmuştur. Bu bakımdan, Ceza Kanununun 
432 nci maddesindte yazılı bulunan iade şartları 
mevcudolduğu takdirde, -affın tatbik edilmesi ge
rektiği kanaatindeyim. 

Dördüncü husus : Muhterem' arkadaşlarım; 
adam öldürme suçlarıdır, adam öldürme her ne 
suı'etle olursa olsun, af kanununun içinde mü
talâa edilmiştir. Gerek Hükümet tasarısında, 
gerekse komisyon tasarısında bu böviedör, Kana
atimce, suçların en ağırı da adam öldürmedir. 
Sarkıntılık, af kanununun dışında tutulur. 
Adam öldürmeyi ise af kanununun içine alırız. 
Bunun hakkaniyetle izahı biraz zordur. 

Muhterem arkadaşlar; komisyona kolaylık ol
mak üzere bir noktada komisyonun dikkatini 
çekmek isterim : (1) fıkrası.. Bu -fıkrada müeb
bet hapis ve idam cezalanın affın şümulüne sok-
madıklan belirtilmiştir; ama adam öldürme, mü-
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ebbet hapsi nıüstelzim bir suç değildir. Meselâ 
âdiyen, tehevvüren adamı öldürme 448 nci mad
deye girer, eczası 24 senedir. Ana, baba, kardeş 
öldürmenin cezası 30 senedir; ama müebbet de
ğildir. Bu itibarla, belki tehevvüren adam öl
dürme suçları affın şümulüne girebilir ama ana. 
baba öldürmeyi, kardeş, evlât öldürmeyi affın 
şümulüne sokmamak lâzımdır. Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden birine veya, canavarca, bir 
hisle yapılan adam öldürme veya paraya tamaen 
yapılan adam öldürme suçlarının tahfif edici se
bepler olabilir.. (Yaşlanmadan dolayı hafifletme 
sebepleri gibi) Bunlar müebbet hapis değiLdir 
diye affın içine sokmak caiz değildir. Her ne 
olursa olsun, adam öldürme suçları üzerinde ti
tiz davranmalı ve affın dışında bırakılmalıdır. 
Hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat, Komisyon 
adına mı söz istiyorsunuz? 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — Kendi adı
ma. 

BAŞKAN — O zaman söz sırası sayın Ali İh
san Balım'da, buyurun. 

Alil İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; ben bir hukukçu 
değilim. (Bu kanunun müzakeresinde, 'bir dokto
run söz almış olması belki garipsenebiMr. 

Efendim, bu maddede ırza geçme ve ırza 
tasaddî suçlarının affın şümulü dışında bura-
kılmasında isabet vardır. Hatırlarsanız, bundan 
iki ay kadar önce, bu kürsüden vâki bir soru
ya cevaben, İçişleri Bakanı, memleketimizde 
ırza geçme vakalarının, son yıllarda, müterakki 
bir şekilde artmakta olduğunu beyan etmiştir. 
( «Doğru, doğru» sesleri) Ve buna çare olarak 
da bâzı sosyal, terbiyeyi tedbirlerin yanı sıra 
cezai müeyyidelerin artırılmasının da Hükümet 
tarafından tasarlanmakta, düşünülmekte oldu-, 
ğunu beyan etmişti. Şimdi, bu vaziyette biz, 
ırza geçine ve ırza tasaddi vakalarının suçlula
rını affettiğimiz takdirde veya bu af kanunu
nun şümulüne soktuğumuz takdirde bu, hakşi
naslık olmaz. Hattâ bendeniz, evlenme fcasdiyle 
kız kaçırma değil; fakat herhangi bir suretle, 
tecavüzün vâki olmadığı sabit olan kız kaçırma 
vakalarında dahi o kızın ve mensup olduğu aile
nin şerefinin, izzetinefsinin nekadar haleldar ol
duğuna bir hekim olarak yakinen şahit olmuş 
biı* kimseyim. Hepimiz de bunu biliriz. Naçiza
ne kanaatim odur ki, ırza tasaddi ve ırza geç-
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me vakalarında herhangi bir müsamaha ve af 
cihetine ıgitmiyelim ve hattâ mümkünse; bu ka
bil suçların cezalarını artıralım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat. Buyurun. 
BIMHAN ABAT ((Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; Fahir Griıtitlioğlu arkadaşım, 
ırza tasallut, söz atma ve saire kabilinden Türk 
Ceza Kanununun tâyin ettiğıi cezaları az birta
kım fiillerin, istisnalardan çıkması lehinde 
konuştuğu için, söz almak mecburiyetimde kal
dım. 

Sayın arkadaşlar; filhakika, bunlar basit birer 
suç gibi görülmekte ise de lütfen hepinizin 
kendi mensubolduğunuz aile muhitleriniz içinde 
hemen her gün dinlediğiniz şikâyetlere, dertle
re ve bu hususta gösterilen içtimai, ailevi has
sasiyete de nazarı dikkatinizi çekmek isterim. 
Söz atma, ırza tasallut ve bunun türlü şekilleri 
son zamanlarda bilhassa büyük şehirlerde ade
ta içtimai bir âfet halini almıştır. («Doğru, 
doğru» .sesleri) Bunun cezası belki azdır; ama 
âfet büyüktür, öyle aile reisleri, evlât babalan 
tanıyorum ki, bunlar işi büsbütün teşhire gö
tü rnıoıııek 'için mâruz •bulundukları hâdiseleri 
zabıtaya ve oradan da mahkemeye intikâl ettir
mekten dahi teeddüp eder hale 'gelmişlerdir. 
Cemiyetin bu ıstırabına karşı Hükümetin bu af 
tasarısında bu nevi suçları af dışnda bırakılan 
bir tutum içlinde kalmasından dolayı kendilerini 
tebrik etmeyi, vicdan borcu olarak telâkki edi
yorum ve bu itibarla tasarıda kalması hususunu 
desteklemenizi hepinizden rica ediyorum. Say
gılarımla. (Alkışlar) 

BALKAN — Verilmiş değişiklik önergelerini 
okutuyorum... 

ADALKT KOMİSYONU BAŞKANİ HÜDAİ 
ORA.L (Denizli) — 'Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALıET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAl 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
maddenin, «C» bendi, adabı umuımiyeye mugayir, 
gayriahlâki suçlara taallûk etmektedir. Bu mad
dede yapılacak bir genişlemenin ve bir ta
dilâtın lehinde değiliz. 414, 415 ve 416 ncı mad
deler, 1İ5 yaşını bitiren veya bitirmiyen kim
selerin, rızası dâhilinde veya haridinde ırza geç
me fiillerine taallûk etmektedir. 415 ve 416 
ncı maddeler; reşit olan bir kadının ırzına geç-
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inek, reşit olmıyan bir kadının zorla ırzına geç-
ıüiek fiillerine ve 429, 430 neu maddeler ise, 
kaçırma fitillerine taallûk etmektedir. Burada, 
kaçırmanın evlenmek maksadiyle yapıldığı ve
ya kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ahval
de, bir af mevzuubahistir. Evli olmıyan bekâr 
bir erk eli, yine evli olmıyan bir geıvq kızı kaçıT 

rır, fakat ilişmezse ve onu kaçırması evlenmek 
maksadına matuf ise, bu cvlenıme maksadına 
matuf oluş ve erkeğin kadına ilişmemesi, onu 
bırakması hali, bu durum teşebbüs sırasında 
dahi kalmış olsa, affın şümulüne sokulmuştur. 
Böylece fiilinin bir yuva kurmak, aile edin
mek maksadiyle yapılmış olması halinde bunun 
affında içtıimaii fayda mülâhaza edilmiştir. Bu 
maksat, tatbikatta faillerin daha ileriye git
melerine, fiillerini tecavüz şekline intikâl et
tirmelerine mâni olmakta ve bu aile kurma, 
evlenme maksadının ulvi ligi üzerinde kanun 
vâzıı daha evvel de durduğu için ve tatbikatta 
bu şekilde bir maddenin sevk edilmesinde içti
mai fayda mülâhaza edildiği noktasında mütalâ
asını teksif ettiği için, komisyonumuzda 113 ve 
134 sayılı kanunlarda olduğu gibi bu maddenin 
bu şekilde kabul edilmesinde fayda mütalâa et
miştir. Aksine olarak 15 yaşını doldurmamış 
olan bir genç kızın, rızası ile dahi olsa, ırza ge
çilmesi halinde, affın şümulüne girmesini isti-
yen Sayın Alicanoğlu'ınun teklilfiinin cemiyetin 
bünyesi bakımından, yaratacağı tahribat sebe
biyle komisyonumuzca kabule şayan görülme-
miştlir. Yine evlenmek maksadı dışında, evli 
olan bir erkeğin bir kadını kaçırmış olması, 
ilişmemiş olsa dahi maznunun ahlâki redaeti 
göz önünde tutulmak, suretiyle, aıffm şümulü 
dışına alınmıştır. Bu itibarla, maddenin aynen 
kabulünü istiirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet tasarısının 6 ncı maddesinin, 4 ncü 
maddeye (K) fıkrası olarak ilâvesini, (C) fık
rasından da Türk Oeza Kanununun 421 nci mad
desinin çıkarılarak, (K) fıkrasında ipkasını arz 
ve teklif edenim. 

Eskişehir 
ıSeyfi öztürk 
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M. M. Başkanlığına 

4 ncü maddenin (O) bendinin aşağıdaki şe
kilde ilâvesi ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

Antalya Antalya 
Ömer Eken Nazmi Keriıuoğlu 

Antalya Konya 
İhsan Ataöv H. Cahit Yılmaz 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 41G, 
417, 418, 421, 429 ve 430 ucu maddesinin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 nci madde
lerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın evlen
mek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin 
ırzına geçilmediği veya kaçırılan kimseye bigû-
na tecavüz edilmediği ve teşebbüs halinde kaldı
ğı veya 416 neı maddenin son fıkrasının asli hü
küm-. olarak tatbik edildiği hallerde kanunun 1 
nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Af tasarısının 4 ncü maddesinin (C) fıkra

sındaki ırza geçmeye ve kaçırma suçlarına ait 
hükme; 

Eğer ırza geçme; evlenebilecek yaşta rıza 
ile, evlenmek maksadiyle şehvet hissi ile alıkoy
ma sırasında mağdurun rızası ile işlenmiş ise 
fail hakkında (1) nci madde hükmü uygulanır. 

Mealinde bir hüküm ilâvesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Mahmut Alicanoğlu 
Sinop 

BAŞKAN -— Şimdi aykırılık sırasiyle takrir
leri tekrar okutup reyinize arz edeceğim. 

(Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın öztürk. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümet tasarısının sevk etmiş 
olduğu 6 nci madde takibi şahsi dâva veya şikâ
yete bağlı bulunan söz atma, sarkıntılık, zina ve 
hakaret suçlarından sanık olan veya mahkûm 
edilenlerin, ancak müşteki davacıların muvafa
katini almak suretiyle affın şümulü içine gire
ceği hususunu sevk etmiştir. Komisyon bu mad
deyi kabul etmemiş. Ancak, yüksek huzurları
nızda birkaç noktaya temas ederek Hükümet ta
sarısının kabul edilmesini rica edeceğim. 

Hükümet tasarısının esprisi şudur : İçtimai 
fayda nazariyesine hizmet gayesiyle bu af çıka
rılmaktadır. Biz yalnız atıfet hislerimizi, şefkat 
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j hislerimizi ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda 

suçu ve suçluluk halini de bir nisbet dâhilinde 
azaltmak gayreti içindeyiz. Türk içtimai bünye
sine -bakalım; tehevvüren ika edilmiş katil suç
ları, fiili müessir suçları, darp suçlarının sebe
bi, illeti ve kaynağı şunlardır : Maddeyi mah
susa tâyini suretiyle hakaret; karısı falanla mü
nasebette veya kızı filânla münasebette, kendisi 

} ş<iyle adam... 
İkincisi, sarkıntılık, madde tâyini suretiyle 

hakaretin yanı sıra suç tasniî; bu adam hırsız
dır, bu adam şudur; zina suçu ve söz atma suç
ları... 

Bu gibi ufak suçlar cemiyet bünyesinde ne
tice itibariyle çok büyük rahneler açmaktadır
lar. Sayın Adliye Bakanlığının teknik eleman
ları buradadır. Sayın Adliye Bakanından rica 
ediyorum, yıllık istatistikler eğer yanların
da ise bildirsinler. Türkiye'de cinayet suçları
nın yani 448 nci maddeye giren kasten adanı öl-
dürme suçlarının % 90 nın sebebi, illeti, kon- -
nağı bunlardır. Suç işleme iradesine tesir eden 
fiil hakarettir, söz atmaktır, sarkıntılıktır ve 
emsali şeref ve haysiyete tecavüz fiilleridir. Bu 
kanunu çıkarırken kanunun esprisinde, vâzıı ka
nun olarak Türk umumi -efkârına şunu demeli-

I yiz ki ; biz ceza miktarı şu şu olan suçlardan şu 
kadar indirdik, ama Türk âmme efkârının, iç
timai hayatının hassasiyetle üzerinde durduğu; 
söz atma, suç tasniî, iftira, sarkıntılık, maddeyi 
mahsusa tâyini suretiyle hakaret suçlarını affın 
dışında tutmuyoruz; fakat affedilmesini şahsi 
hukuka" taallûku bakımından müşteki davacının 
muvafakatine bağlıyoruz. Nasıl hareket etti isen 
gidersin kapısına, müsaadesini alırsın, iznini 
alırsın, aftan istifade edersin... 

Muhterem arkadaşlarım, hukuk nazariyesi 
bakımından da münakaşası yapılır bunun. Batılı 
müellifler üzerinde durmuşlar. Şahsi dâvayı bil
hassa ceza hukuku bakımından, âmme dâvası dı-

I şında bir hukuk dâvası olarak kıymetlendirmek-
j tedirler. Nasıl Ahmetle Mehmet arasında bir 

alacak dâvası varsa ve Meclislerin kanun çıka
rarak bu alacak dâvalarına hiçbir surette tesir 
icra etmeleri mümkün değilse, yine iki şahıs 
arasındaki bu kabil dâvalar, «dâvamdan vazgeç
tim» demekle bütün neticeleri ortadan kalkı
yor. O halde tamamen hukukî şahsiye taallûk 
eden bu kabil dâvalarda Devletin her hangi bir 

f şekilde müdahalesi, şahsın hukukuna müdahale-
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sidir; hukuk açısından da, hukuk prensibi bakı
mından da isabetli ve yerinde bir hareket ol
maz. 

Bu itibarla Hükümet 6 ncı maddeyi gelişi -
güzel sevk etmemiştir. Eldeki istatistiklere, iç
timai bünyemizdeki birtakım faktörlere dikkat 
etmiş, buna göre sevk etmiştir. Maddenin aynen 
muhafazasını ve takririmde de belirtmiş oldu
ğum gibi 421 nci maddenin çıkarılması suretiy
le ayrıca bir bent ilâvesi ve böylece içtimai fay
danın da sağlanması lüzumuna kaani bulunmak
tayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sezgin. 
REFET SEZOİN (Çanakkale) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bendenizin kanaatime gö
re vâzıı kanunlar bilerek, farkına vararak ha
şiv madde sevk etmezler. Hükümet tarafından 
takdim olunan tasarının 6 ncı maddesinde, taki
bi şahsi dâva veya şikâyete bağlı bulunan, di
ye bağlıyarak tadadedilen suçların ceza huku
ku ve ceza usulü muvacehesindeki durumu
nu incelemek suretiyle bir neticeye vâsıl ol
mak mümkündür. 

Bunlardan takibi şikâyete bağlı olan suçlar 
vardır; takibi şahsi dâva yolu ile mümkün 
bulunan suçlar vardır. Gerek takibi şikâyete 
.bağlı bulunan suçlar ve gerekse şahsi dâva yolu 
ile takibedilen suçlar, münhasıran şikâyetçinin 
veya şahsi davacının dâvasından vazgeçmesi 
suretiyle düşerler. 

Şimdi, biz diyoruz ki, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre şikâyetnameyi geri alan, 
yani şahsi hakkından feragat eden şahsın dâ
vası, ancak onun muvafakati ile bu kanunun 
şümulünde affedilmelidir. Halbuki evvelce vâzıı 
kanun zaten bu hakkı kendisine vermiştir. Bir 
hukuku âmme dâvası ile karşı karşıya değiliz. 
Bir hakaret davacısı dâvayı açtıktan sonra, 
mahkemede bu dâvasından feragatini beyan et
mekle zaten dâva düşer. Binaenaleyh bunun 
Af Kanunu içerisinde mütalâa edilmemesi lâ-
zımgelir. îşte bendeniz, maruzatımın başında 
vâzıı kanunlar bilerek haşiv madde sevk et
mezler sözünü bu itibarla arz ettim. 

İkinci bir mesele de; aslında cemiyette bu
gün hakaret gibi çokça rastlanılan suçları, di
ğer vahim suçlar gibi ahlâki redaeti fazla mü
lâhaza etmeye bendeniz imkân ıgöremiyorum. 
Bu sebeple, çok daha büyük suçları affeden 
Yüksek Meclisin, bunlara da evleviyetle cevaz 
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vermesi, bu kanunun şümulü içinde mütalâa 
etmesi lâzımgelir. Bu sebeple, doğru olarak 
Adalet Komisyonunun istisnalar meyanma al
dığı T..C. Kanununun 421 nci maddesindeki 
sarkıntılık suçlan müstesna olmak üzere, diğer
lerinin arz ettiğim sebeplerle Af Kanununun 
içerisinde bizatihi mündemiç olmakla, tasarı
dan çıkarılması isabetlidir ve doğrudur. Oy
larınızı Seyfi Bey arkadaşımızın takririnin 
aleyhinde istimal etmenizi arz ve istirham ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oyu
nuza sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün öner
gesi tekrar okundu) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Komisyon iştirak etmiyor 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Komisyon iştirak etmiyor. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Değiştirge öner
gesi reddedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Cahit Yılmaz ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 

efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Irza geçmeye teşebbüs fiil
lerinin affını tazammun etmektedir. Bu iti
barla önergeye muhalifiz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Müzakere etmekte olduğumuz kanunun 3 ncü 
maddesi «O» fıkrasındaki 416 ncı maddenin son 
fıkrasının aslî hüküm olarak 'tatbik edildiği hal 
kaydının bu fıkradan tayyedilmesini arz ve tek
lif ederim. 

İsparta 
Dr. A. îhsan Balım 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-

DAİ ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. önerge hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbui 
edenler... önerge reddedilmiştir. 

Şimdi «C» fıkrasını tekrar okutup oylarını
za sunacağım. 

(Üçüncü maddenin «€» fıkrası tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Ç fıkrasına geçiyoruz. 
Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 

495, 496, 497, 498, 499 ve 503 ncü maddelerinde 
yazılı suçlar; 

BAŞKAN — (Ç) fıkrası üzerinde söz isti
yen? 

Buyurun Tahsin Telli. 
TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, bâzı suçların affına dair tasarının 
4 ncü maddesinin (A) bendi 'görüşülürken tasa
rının Mecliste çok geç tevzi edilmiş olması ha
sebiyle Ceza Kanunundaki maddeleri tamamen 
tetkik edememiş bulunuyorduk. Bu sebepledir ki, 
bundan evvelki konuşmalarımda hataya düşerek 
163 ncü maddenin tamamının affa tabi tutul
masını istemiştim ve bu teklifime uygun olarak ' 
da 'Mı* önerge vermiştim, bâzı arkadaşlar hataya 
düştüler ve önerge oylanırken bu suçların da 
affa tabi tutulması yolunda rey izhar ettiler. Bu 
arkadaşlarımı hataya sürüklediğim için Yüksek 
Meclisinizden özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, af tasarısının 4 ncü 
maddesinde (Ç) bendinde bâzı suçlar af dışın
da bırakılmıştır. Af dışında bırakılan bu suç
larda aranılan şey, ahlâki redaetin ağırlığıdır. 
Af dışında bırakılan suçlara bakınca, bunlar ez
cümle, 491, 492, 495, 496, 497, 503 ncü madde
lerdeki suçlardır. 491 noi madde malûanualilerj-
dir ki, hırsızlıktır, âdi hırsızlık: «iHer kim, diğe
rinin .taşınabilir malını rızası olmaksızın bulun
duğu yerden faydalanmak için alırsa 6 aydan 
üç seneye kadar hapsolunur» denmektedir. Di-" 
ğer maddeler daha ağır şekilleri... 503 ncü mad
de de dolandırıcılıktır. Bunun cezası da 3 ay
dan 3 seneye kadardır. 
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Bu fasılda kanaatimizce affm dışında tutul

ması lâzım gelen bir husus da; (hizmet veya va
zife suretiyle emniyeti suiistimal suçlarıdır. Bu 
suçlar vasıfları itibariyle zimmete paralel bir 
suçtur. Devlete ait malların herhangi bir su
retle zimmete geçirilmesini affetmezken, hizmet 
veya vazife dolayısiyle herhangi bir şahsın ma
lını yedinde bulunduran kimse onun rızası ol
maksızın kendi menfaatine satar veya alıkorsa 
bu da emniyeti suiistimal suçunu teşkil ediyor 
ki, bu da esas itibariyle, mahiyeti itibariyle ah
lâki redaeti muciptir. Faraza bir emanetçiye çok 
kıymetli bir mal tevdi etmişiz, 10 bin, 60 bin, 
hattâ 100 bin liralık bir mal tevdi etmişiz. 510 
ncu madde affa tabi olursa, bu durum 'karşısın
da vatandaş mutazarrır olacaktır. Keza bir avu
kat arkadaşımız büyük bir dâva takip etmiştir 
ve dâva neticesinde yüzbinlerce lirayı tahsil et
miştir, bunu ödemiyor, emniyeti suiistimal edi
yor. Bundan dolayı bu şahısları da cezalandır-
mazsak, affa tabi tutarsak herhalde adilâne bir 
iş olmaz. Bu sebepledir ki, 510 ncu maddede sa
yılan suçların da af dışında tutulması için bir 
teklif sunuyorum. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
İnsan vücudunu kasten yok etmekten ibaret 

olan 448, 449 ncu maddeleri af harici bırakmak 
üzere 4 ncü maddenin (0) bendine ilâvesini tek
lif ederim. 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suçların affına dair kanun tasarısının 

4 ncü maddesinin (<Ç) bendinde daha hafif ce
zayı müştekim suçlar aftan istisna edildiği lıal-
tle, Türk Ceza ıKanununun 510 ncu maddesin
deki meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet 
sebebiyle vesair suretlerle emniyeti suiistimal 
dah i 1 edil m emişti r. 

510 ncu maddedeki suçların da af dışında bı
rakılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Tahsin "Telli 

BAŞKAN - - Aykırılığı dolayısİ3rle Sayın 
Adnan Aral arkadaşımızın önergesini tekrar 
okutuyorum. 
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(Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-
DAl ORAL (Denizli) — iştirak etmiyoruz efen
dilin, 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De
ğiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi de Tahsin Telli arkadaşımızın öner
gesini okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak «diyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-

DAİ ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• Komisyon 'katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. .Kabul 
e>den!er... Etmiyenler... Anlaşılmadı, tekrar rica 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, dikkate alınmak üzere 'komisyona 
verilmesine karar verilmiştir. Komisyon filhal 
iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜ-
DAÎ ORAL (Denizli) — İştirak ediyoruz. 510 
neu' maddenin 508 ııei madde ile irtibatı var
dır, emniyeti suiistimal Suyuna girer, lütfen 
maddeyi komisyona veriniz. 

BAŞKAN —• Komisyona veriyoruz. 
(D) fıkrasını okutuyorum. 
D) 5816 sayılı Atatürk aileyhinde işlenen 

suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren 
suçlar; 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi ydk. Fık
rayı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iy enler... (D) fıkrası kabul edilmiştir. 

(E) fıkrasına geçiyoruz. 
E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 

maddeleri ile 148 ııei maddenin (b) 'bendi ve 
yukaırdaki '.bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suç
lar; 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Fık
rayı aynen oyunuzla sunuyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(F) fıkrasına geçiyoruz. 
F) 3116, 3653 ve 6831 sayılı Orman (ka

nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanunu-
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nun 369, 370, (373 ncü maddesinin birinci fık
rası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlarla bun
ların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde göste
rilen şekilleri; 

BAŞKAN — (F) fıkrasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul «denler... Etmiyenler... (F) fıkrası 
kabul edümSştir. 

(G) fıkrasına geçiyoruz. 
G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde

sinin (L) Ve (M) bentlerinde gösterilen şahıs
larla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6560 sa
yılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları işletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili 
olarak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar, 

Şu kadar iki; dinî, hayrı ve sosyal sebeplerle 
veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan harca
malar, partilere yapılan bağışlar, memur ve 
müstahdemlerin nakil, tâyin ve terfi gibi özlük 
işleri, müstahdemlerin veya resmî vasıtaların 
özel işlerde kulamlması ile ilgili sıfat ve vazi
feyi suiistimal suçlan hakkında birinci madde 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN —< Sayın Mazhar Arıkan. 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Muhterem 

arkadaşlar, Hükümetin teklifinde (G) bendi 
işöyleydi. «113 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad
desinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şa
hıslarla, şeriklerinin 2262, 3202, '6186 ve 6560 
sayılı kanunlarla kumlan Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryoilar işletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesiyle ilgili 
olarak sıfat Ve vazifeyi suiistimal suretiyle iş
ledikleri suçlar» denilmekte idi. Fakat, bu 'bent 
komisyonda müzaikero edilirken, Sayın Adalet 
Komisyonu büyük bir anlayış göstererek, idari 
içtihat hatalarının da affını mümkün kılacak 
son fıkrayı, tedvin etmiş bulunmaktadır. 

Ancak tedvin edilen son fıkra, kaaııatimizıce 
bu şekildeki idari içtihat hatalarının tümünün 
affını şümulü içine almamaktadır. Onun için 
Sayın Başkanlığa 'bir değiştirge önergesi taık-
dim 'etmiş 'bulunuyorum, kabulünü istirham 
ederim, önergemin meali şudur : Bâzı iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, •anonim şirket halinde bu
lunan ve fabrika yapmak üzere faaliyet gös-
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teren teşekküllere 'dâhil bulunmakta ve yarım 
kalan fabrika inşaatları o günkü şartlar için
de Hükümetin de ısrarı ile fiyat farkları im
zan itibara alınmış, zaruri görülen fiyat fark
ları kabul edilmiş ve böylece fabrikalar ikmal 
edilmiştir. Fabrikalaırın inşaatı tamamlandık
tan sonra, 'şirketin senelik heyeti umumiye 
'bilançosu, hu iktisadi Devlet Teşekkülleri 
idaro meclisleri taraf nidan niyaibeten tasvibe-
dildiği halde, idare meclisi azaları hakkında 
/bu idari tasarruflarından dolayı, ihalen dâva 
açılmış bulunmaktadır. Böylece büyük bir şa
hıs zümresi ıstırap içindedir. 

Teklifimiz; son fıkrada «özel işleırde kulla
nılması)» ibaresinden sonra «veya menfaat kas-
dına makrun olmıyan mûtat idari tasarruflar» 
ibaresinin eklenmesinden ibarettir. 'Bu eklen
diği takdirde, bu gibi ş&hıslar hakkındaki 
dâvalar da, affın şümulü dâhiline girmiş ola
caktır. İstirhamım, tadil teklifimizin kabuliyle, 
bu kabîl idari içtihat hatalarının affedilmesin
den ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iSaym Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü madde malûm 
olduğu üzere, şu şekilde başlar : «Aşağıda yazı
lı bentlerde gösterilen suçlar, birinci maddedeki 
aftan hariç bırakılmıştır.» Şimdi, müzakeresini 
yapmış bulunduğumuz (O) fıkrasında, «113 sa
yılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (L) ve 
OM) (bentlerinde gösterilen şahıslarla, şerikleri
nin» demek suretiyle, Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları işletmesiyle ilgili olarak, sıfat ve vazifeyi 
suiistimal suretiyle işledikleri suçlar -affın şü
mulü dışında tutulmuşlardır. Fakat, bunu ta-
kibeclen fıkrada, şimdi arz edeceğim şeldlde bir 
istisna tanınmıştır. 

«Şu kadar ki; dinî, hayrî ve sosyal sebep
lerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış olaiı 
harcamalar, partilere yapılan bağışlar, memur 
ve müstahdemlerin nakil, tâyin ve terfi gifoi öz
lük işleri, müstahdemlerin veya resmî vasıta
ların özel işlerde 'kullanılması ile ilgili sıfat ve 
vazifeyi suiistimal suçları hakkında birinci mad
de hükmü uygulanır» demekle, affın şümulü içi
ne sokulmuştur. 

Muhterem. arkadaşlarım, böyle bir istisna 
tanıyacak olursak; hukukun umumiliği prensi
bini ihlâl ettiğimiz -gibi, 45 sayılı Kanunun maal
esef, yanlış tatbikatları sebebiyle, memurları 

20.2.1963 0 : 3 
büyük ve küçük memurlar olarak ayırmak, ka
nunsuz emirleri yapmak mecburiyetinde bulun-
mıyan memurların işledikleri suçları dahi, bun
dan evvel çıkan Af Kanununun şümulüne sok
makla, garip tatbikatlara, garip neticelere va
rılmış olan 45 sayılı Kanun vesilesiyle, maal
esef suçlu oldukları halde cezalandırılmamış 
olan yüzlerce memuru bu istisna ile affın şümu
lü içine sokmuş oluyoruz. Bu arz ettiğim sebep
lerle ve hukukun umumilik esasının ihlâl edil
memesi bakımı adan, Ceza Kanununun 240 ncı-
maddesine dâhil olan vazife suiistimali suçlan 
arasında tadadî bir tefrik yapmak suretiyle, 
bunların bir kısmını affın şümulü içinde, bir 
kısmını da affın şümulü dışında tutmak, hukuk 
mantığına uygun gelmemektedir. Şayet, böyle 
bir istisnayı tanıyacak olursak, bundan sonra 
da nasıl olsa, dinî, hayrî, sosyal, örf ve âdet gi
bi esbabı mucihelere dayanan, 'bâzı suç "işleme 
kabiliyeti olan memurları da bu vesileyle yeni
den suç işlemeye teşvik etmiş olacağımızdan, 
bu istisnanın kaldırılması suretiyle, (O) fıkrası
nın son bendinin de affın şümulü dışında bıra
kılması, yani (birinci maddenin şümulü dışında 
bırakılması için, Yüksek Başkanlığa bir değişik
lik önergesi verdim. Bunun lehinde oy kullan
manızı Muhterem Heyetinizden istirham ede
rim; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sabri Vardarlı. 
'SABRI VARDARLI (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, tedvin edilecek bir af kanu
nunda her şeyden cvve,l, cezaların umumiliği 
prensibinden hareket etmek zaruridir. Bu mad
dede birkaç müessese sayıldıktan ve bunlar af
fın dışında 'bırakıldıktan sonra, diğer müessese
lerdeki (bütün suçlar, affın şümulüne dâhil edil
mektedir. 

Ancak, bu müesseselerdeki şu veya bu şekil
de vazifeli memurların, diğer bir müessese ile 
muhtevi suçlarında daima bir ihtilâf mevzuu 
olacaktır. Bu da affın tatbikatında muhakkak 
ki, (büyük güçlüklerle karşılaşmaya vesile ola
caktır. Bu bakımdan, Muhterem Heyetinizden 
istirhamım; affın umumiliği prensibini rencide 
etmeden, cezanın umumiliği prensipleri üzerin
deki kaideleri bertaraf etmeden, bu maddede 
tahdidcdilerek sayılan müesseseleri çıkartalım, 
maddeyi umumi olarak sevk edelim. Yani, «113 
sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (L) ve 
(M) bentlerinde gösterilen şahıslarla şerikleri-
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nin, vazifeyi suiistimal suretiyle işledikleri suç
lar, şu kadar ki, dinî, hayrî ve sosyal sebeplerle 
veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan har
camalar, partilere yapılan bağışlar, memur ve 
müstahdemlerin veya resmî vasıtaların özel iş
lerde kullanılmasiyle ilgili sıfat ve vazifeyi sui
istimal suçları hakkında birinci madde hükmü 
uygulanır» şeklinde tedvin edilmesini teklif 
ediyorum ve bir takrir veriyorum. Bunun lehin
de oy !kullanmanızı istirham ederim. 

(BAŞKAN — Buyurun ISaym Yılmaz. 
ASIM YIIMAZ (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım, 4 ncü maddenin (G) ben
dinin 2 nci fıkrası üzerinde maruzatta buluna
cağım. Benden evvel 'konuşan İbrahim 'Sıtkı, Ha-
tipoğlu arkadaşım gibi, şümullü bir teklifle hu
zurunuza gelmiyorum. Sadece, burada affm şü
mulü içinde gösterilmek istenen, partilere ya
pılan bağışlar meselesi üzerinde durmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs ihtilâlin
den evvel, Devlet daire ve müesseselerinin parti
lere bağışları hususu aıhvali âdiyeden sayılabi
lirdi. 

Ancak, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, partile
re 'bağış meselesi, üzerinde hassasiyetle dur
mak lâzımdır. Hassaten, 15 Ekim seçimlerinden 
sonra iktidara gelen Koalisyon Hükümetleri za
manında, partilere bağışlar varsa, bunun tama
men affın dışında bırakılmasının zaruri oldu
ğuna kaaniim. 

Hafızam (beni yanıltmıyorsa, bu Mecliste bir 
arkadaşımız tarafından, İsmet Paganın Başve
kil olduğu bir Kabinede, tahsisatı mestureden 
partilere yardım yapılıp yapılmadığı hususu 
sorulmuştur. 

27 Mayıs, bundan sonra gelecek idarelerin 
ders alması lâzımgelen bir devirdir. Eğer, 27 
Mayıstan sonra gelen iktidarlar, 27 Mayıstan 
ders almamışsa, bunun içine İsmet înönü de dâ
hil olsa, onu dahi affın şümulüne sokmamak 
mecburiyetinde olduğumuza kaaniim. Bu itibar
la, (bu cümlenin çıkarılması için bir takrir ver
miş bulunuyorum. Kabulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına mı ISayın Fey-
zioğlu? Buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tasarısında 

20.2.1963 0 : 3 
siyasi partilere bağış yoliyle suç işlemiş olan
ların, hangi tarihte olursa olsun, affına dair her 
hangi 'bir hüküm yoktur. Hükümetin bu konu
daki görüşü de değişmemiştir. Biraz evvel ko
nuşan arkadaşımdan biraz daha ileri giderek, 
ben Yükse'k Meclisten Devlet kesesinden, Dev
let Hazinesinden siyasi partiye kanun dışı bağış 
yapmış olmanın af dışı bırakılmasını istirham 
edeceğim. Yalnız, 15 Ekim seçimlerinden sonra 
değil, çünkü, o tarihten sonra 'böyle bir şey za
ten olmamıştır. Fakat, 'ondan evvel de siyasi 
partilere bile 'bile ahlâki redaet taşıyarak bu
nun doğru olmadığını idrak edecek vaziyette 
olarak bağış yapmış olmanın affına taraftar ol
madığımızı arz etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın söz mü 
istiyorsunuz ? 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — «öz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu fıkra (hakkında, buyurun. 
»ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, iSaym Turhan Feyzioğlu'nun bu 
fıkra hakkındaki fikirlerine iştirak etmiyorum. 
Hükümet tasarısında, siyasi partilere yapılan 
bağışlar mevzuu 240 ncı madde zaviyesinden 
ele alınmış ve Af Kanununun şümulüne dâhil 
edilmiştir. Burada muayyen müesseselerde fbir 
istisna mevzuubalhistir. Bu bakımdan tasrih 
edilmiştir. iSiyasi partidere bağış bizim kanun
larımızda müstakil 'bir suç değildir. Nihayet 
memuriyet kademesine göre, 240 ncı maddenin 
bir tatbikatıdır. Bu bakımdan, esasen Hükümet 
tasarısında mevcuttu. Burada komisyon tadilin
de, müesseseler bakımından, meselâ Sümerbank-
ta bu 240 ncı madde bakımından takibat mev
zuu olur da Etibankta niçin olmaz diye, kanun
ların umumiliği, müsaviliği bakımından bu ka
yıt haklı olarak konmuştur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, 'Sayın Feyzioğlıı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, Orhan Apaydın arkadaşı
mızın «'Sümerbankta neden böyle olur, Etibank
ta neden şöyyle olur» tarzındaki beyanları 1 nci 
fıkra ile alâkalıdır ve birinci fıkra üzerinde 
Yüksek Meclis, biraz evvel, bâzı arkadaşlar ta
rafından serd edilen mütalâalar da nazara 
alınarak elbette bir hal çaresi bulacaktır. Fa
kat, şunu tekrar tasrih edeyim ki, siyasi par
tilere, hele mensuboldıığu siyasi partiye bilerek 
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bağış yapmak affm şümulü dışında tutulmak is
tenmiştir. Arkadaşımızın bizzat yakından bil
mesi lâzım'gelir ki, bir siyasi partiye bağıştan 
dolayı, bizim yakın hukuk tarihimizde, zimmet 
suçundan dolayı mahkûmiyet kararı verilmiş
tir. Ve zimmet suçu açıkça bu Af Kanununda 
affın dışında tutulmuştur. Bir taraftan zimmet 
suçunu affın dışında tutarken, diğer (bir madde 
ile, encümende yapılan küçük ve masum bir 
tadille siyasi ıpartiye yapılan bağışın affın şü
mulü içine alınmasının doğru olmıyacağı yolun
daki kanaatimi tekrar arz ediyorum ve komis
yondan bu hususta aydınlatıcı izahat vermesini 
rica ediyorum. Hükümet tasarısında bulunmı-
yan bu ihüküm 2 nci fıkraya konmak suretiyle, 
hangi ölçüye kadar siyasi partilere yapılan ba
ğışlar affm şümulüne alınmak istenmiştir? Me
selâ örtülü ödenekten siyasi partiye bilerek ba
ğış yapmak bu fıkranın şümulüne girer mi, gir
mez mi? Çünkü bu bir zimmet sucudur, ve zim
met affm dışında tutulmuştur. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

(BAŞKAN — Bu hususta komisyon söz isti
yor mu? Buyurun, komisyon adına Mustafa 
Uyar. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
UYAR ((izmir) — Muhterem arkadaşlarım, 4 
ncü maddenin, yani şimdiki üçüncü maddenin 
(G) bendinin sonundaki; «şu kadar ki»; keli
meleriyle başlıyan fıkra komisyonda sonradan 
ilâve edilmiştir. Bu fıkra için bendeniz teklif 
yaptım. Çünkü bunların dışında kalan bütün 
müesseselerin vazifeyi suiistimal suçları gelen 
tasariyle affedilmiş olup, yalnız şu dört müesse
senin vazife suiistimali suçları affedilmemiş ol
duğundan, cami yaptırma dernekleri, sünnet 
düğünü ıgiıbi hayrı ve sosyal maksatlarla bu gi
bi teşekküllerin vermiş oldukları paraların bîr 
suç mevzuu olmaması, bir takip mevzuu olma
ması maksadiyle vermiş olduğumuz bîr takri
re göre bu fıkra ilâve edilmiştir. Ancak takrir, 
maddeye ilâve edilecek fıkranın redaksiyonu ba
kımından, Hükümete havale edilerek Hükümetle 
yapılan çalışmalar sonucunda yapılan redaksi
yonda maksadımızın biraz dışına çıkılmıştır. 
Partilere yapılan bağışlar da böylece fıkraya 
ilâve edilmiştir. Maksadımızın hiçbir zaman 
partilere yapılan bağışlar, bilhassa örtülü öde
nekten yapılan bağışların af dışı bırakılmaması 
olduğunu, ancak dinî, hayrî ve sosyal maksat-
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larla yapılan bağışlar olduğunu tavzihen beyan 
etmek isteriz. Bu itibarla bu ilâve fıkradaki 
partilere yapılan bağışlar hükmünün fıkradan 
tayyedilmesine komisyon olarak muvafakat edi
yoruz. («Adliye Vekili nerede, -aynı fikirde 
mi?» sesleri) Evet aynı fikirde. («Ne şekilde ka
bul edildi?» sesleri) Ne şekilde kabul edildiğini 
bilmiyorum. Komisyonda ittifakla veya ekseri
yetle kabul edilip edilmediği hakkında bir fik
rim yok. İttifakla kabul edilmiş olması bu fık
ranın tedvini hakkındaki maksadımızın izahına 
her halde mâni değildir. («Komisyonun fikri?» 
sesleri) İşte komisyonun fikri bu, sebebini 
izah ettik. İthal maksadımızı arz «ttik. 

NAOİ GÜRAY (Elâzığ) — Komisyonda bu 
fıkra ittifakla kabul edilmişti. Bilâhara bundan 
nasıl vazgeçtiler, bunu nasıl izalh edersiniz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
UYAR ('Devamla) — Sebebini izah ettik. Bu, 
Hükümet tasarısı olarak gelmemişti. Bir teklif 
üzerine ithal edilmiştir. Teklifin de maksadını 
burada izah ediyoruz. Birnz hudut dışına çıkıl
mıştır. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Komis
yonda Hükümet bu fikre iştirak etti mi? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Hükümetle birlikte tedvin 
ettik. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına hangi arka
daşa söz vereceğiz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 
• âzası sıfatiyle söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Komisyon adına ya Başkan, 
ya 'Sözcü konuşur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhalefet 
şerhim vardır, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, Yalnız daha evvel Saym 
Güray usul hakkında söz istemişlerdir. Buyu
run Sayın Güray. 

NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem ar- -
kadaşlar; mevzuubahsolan fıkra komisyonda 
ariz ve amik tezekkür edilmiş ve ittifakla bu 
neticeye varılmıştır. 

(Bu bakımdan, Mustafa Uyar arkadaşımı
zın, komisyon bu fikirde değildir, şeklinde be-

' yanı gerçeğe uygun düşmez. Mesele, komisyon
da görüşülerek, ittifakla bir karara varılmış
tır. Malûmaten arz ederim. 
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kAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; maddenin Hükümetin görüşüne ay
kırı olan tedvin şekli, komisyonda müzakere 
edilerek vuzuh vermek maksadiyle tedvin edil
miştir. Ben de tedvin edilmeden evvel bir tadil 
teklifi verdim; bu tam mânası ile maddeyi vu
zuha kavuşturmuştur. Her hangi bir şekilde bu 
tefsir etmek de bence doğru değildir. Esasen 
partilere yapılan bağış keyfiyeti, hüküm meka
nizması ile devlet mekanizmasının birbiri ile kar« 
rıştırılması neticesinde olmuştur. 1950 den evvel 
Anayasamızın ikinci maddesinde Halk Partisinin 
umdeleri vardı. Bu temadi etti. Parti mekaniz
ması ile devlet mekanizması birbirine tam mâna
sı ile intıibak etmiş vaziyette idi. Nihayet çok 
partili hayata geçildikten sonra, Anayasada bir 
değişiklik olmadığı için.. 

BAŞKAN — Yalnız bu fıkra hakkında, lüt
fen. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Fikrimi mü
dafaa etmek için konuşuyorum. 1950 den sonra 
devlet mekanizması ile parti mekanizmaları bir
birine karıştırılmış vaziyete geldi. Bundan son
ra da partilere bağışlar yapıldı. 1946 dan 1950 
ye kadar ne yapılmışsa, 1950 - 1960 arasında 
da aynı şey yapılmıştır. Ancak, 27 Mayıs ihtilâ
linden sonra devlet mekanizması ile parti meka
nizmaları birbirinden tamamen tefrik edildi. 
Bunu önliyecek müesseseler kuruldu. Bun
dan sonra, her hangi bir partiye Hazine
den veya diğer müesseselerden bağış yapı
lırsa o zaman affedilmemelidir. Bu bakım
dan, kanaatimce bu maddenin bu şekilde kalma
sını istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN '— Usul hakkında, sayın Hatip-
oğlu. 

İKRAHIM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Pek muhterem arkadaşlarım; gerek benim, 
gerekse sayın Asım Yılmaz'm, vermiş olduğu
muz değiştirge önergelerimizin konuşma mevzuu 
yapılması gerekirken; konuşmalar, sadece ko
misyonun kanaatini öğrenmek yönünden başla
mış ve böyle olması gerektiği halde, bu çığır
dan çıkmış, tamamen komisyonun iç bünye me
selelerinin burada münakaşa ve müzakeresi hali
ne inkılâbetmiştir. 

Bİ2 önergemizde, komisyon iştirak etsin veya 
etmesin, eklemiş oldukları son fıkra ile, Sayın 
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Turhan Feyzioğlu ve saym Asım Yılmaz'in ifa
de ve izah buyurdlukları, partilere yardımın ko
misyon sözcüsü olarak çıkan sayın Mustafa 
Uyar'in, camilere, hayır derneklerine yapılan 
yardımlarda işlenen suçların; suç kasdı olmak
sızın işlenmiş olan suçların affı mevzuuihahsoldu-
ğu için burada istisnayı taamdık demiş olmaları
na rağmen, bu hususta bir değiştirge önergesi 
veren bendeniz aynı kanaatte değilim. Cami 
yaptırma derneklerindıe ve diğer sosyal mevzular
da, inkılâptan evvel suiistimal yapılmış olduğu 
ve memurların ya beşerî zaaf, ya terfi, tefeyyüz 
veya politik baskılar sebepleriyle bu hayır işle
rinde de vazifelerini suiistimal ettikleri vâki ol
muştur. Bundan sonra dla suiistimal etmeleri 
mevzuubahsölabilir. Kötü bir çığır açmamak için, 
bu istisnanın kaldırılması üzerinde tekrar ıs
rar ediyorum. Komisyonun katılıp katılmaması 
mühim değildir. Karar Yüce Heyetinizindir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; yanılmı
yorsam (O) fıkrası üzerinde umumi görüşmeler 
devam ediyor. Henüz değiştirge önergeleri üze
rinde görüşme bahis konusu değildir. Onun 
için her arkadaş dilediği gibi (G) fıkrası üzerin
de konuşabilir. 

Usul hakkında sayın öndler, buyurun. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; Adalet Komisyonunun tutumu mü
zakereleri çığırından çıkarmaktadır. 

Adalet Komisyonu, birkaç kişinin fikrini, 
komisyonun kararı olarak, bu kürsüden, yüksek 
heyetinize intikal ettirmektedir. 

Komisyonun bellibaşlı bir sözcüsü mevcut 
değildir. Komisyon üyeleri, kürsüye komisyon 
namına çıkmakta ve birbirini mübayin sözler 
dermeyan etmektedirler. Başkanlık da* bu husu
su izale etmemektedir. 

Bu bakımdan; evvelâ, komisyon derlensin, 
toplansın, bir. vuzuha varsın ve bizim huzuru
muza sarih fikirle gelsin; ondan sonra müzake
reler yapılsın. Yoksa bu. müzakereler çığırını 
kaybeder ve böyle vuzuhsuz bir şekilde devam 
eder. istirhamım budur. Komisyon Reisi ve bir
kaç âzası, şahsi fikirlerini komisyonun kararı 
olarak intikal ettirmesinler. Bu; usule tamamen 
mugayirdir, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hakkı vardır, 
komisyon Başkanının veya yetkili kılacağı şah-
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sm bundan sonra Yüce Heyete muhatap olması
nı rica ederim. 

NURİ BAYAE (Sakarya) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmak üze
re, buyurun Sayın Nuri Bayar. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakeresi yapılmakta olan husus 
hakkında müspet veya menfi mütalâa serd et
mek üzere çıkmadım. Yalnız, bir noktanın tav
zihine ihtiyaç vardır. Benden evvel konuşan 
arkadaşım da beyan etti. Büyük bir ciddiyet 
noksanı karşısında bulunmakta olduğumuzu ifa
de etmek istiyorum. 

Komisyon adına konuşan sözcü diyor ki, bu 
tadil teklifini ittifakla kabul ettik, ama tedvin 
şeklinde ihtilâfa düştük; Hükümetin formüle 
ettiği şekil ile mutabık halde değiliz, diyor. Ama 
muhterem arkadaşlarım, buraya gelen metin 
komisyonun malıdır ve.bu metin üzerinde hassa
siyetle durmak iktiza eder. Ayrıca, komisyona 
mensup bâzı arkadaşlar da «İttifakla karar al
dık, komisyonun kanaat ve fikir değiştirmesine 
mutabakatımız yoktur.» diye burada beyanda 
bulundular. Komisyon, bu ciddiyet noksanlığı
nı burada telâfi etmek mecburiyetinde, dolayı-
siyle Umumi Heyeti tenvir etmek mevkiindedir. 
Bunu ifade etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına; Ko
misyon Başkanı sıfatiyle Sayın Hüdai Oral, bu
yurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
Komisyonun faaliyetlerinin gayriciddi veya ha
fif olduğu yolundaki isnatları kabul etmiyoruz. 
Evvelâ, bu noktada arkadaşlarıma komisyon 
çalışmaları hakkında izahat vermek isterim. Bu 
tadil teklifi Cumhuriyet Halk Partili komisyon 
üyelerinden gelmiştir. Diğer kanattan bu yol
da bir teklif gelmemiştir. Komisyonda bu tek
lifi Mustafa Uyar arkadaşımız yapmış ve tekli
fi kabul edilmiştir. Mustafa Uyar arkadaşım 
«Bu teklifi yaparken maksadım, Adnan Mende
res'in 4 milyon, küsur bin liralık örtülü ödenek 
dâvası dolayısiyle vâki mahkûmiyetini affın şü
mulüne sokmak değildir.» demiştir. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun onu ifade ediyorum. 

Şimdi, «partilere yapılan bağışlar» tâbirinin 
şümulü nedir? Evvelâ, teknik olarak, bu kaydı 
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koymakla hangi dâvaların affın şümulünün içi
ne girmiş olduğu hususunda Hükümetin izahat 
vermesi iktiza eder. Onun için, evvelâ bunun 
şümulünü tesbit etmeden bu mevzuda münaka
şa yapmadan ve bu tâbirin nereye kadar gitti
ğini tesbit etmeden yapacağımız görüşmelerin, 
bizi salim bir neticeye vâsıl edeceğine inanmıyo
rum. Şimdi, komisyondaki toplantı şu şekilde 
olmuş, burada bu şekilde olmuş şeklindeki bir 
münakaşayı değil, bu fıkranın 2 nci şıkkına, bu 
şekildeki tâbirlerin ilâvesiyle hangi suçları af
fın şümulüne almakta olduğumuzun Yüksek He
yetinizce bilinmesi iktiza eder. Yoksa karanlı
ğa doğru, «şu tâbir vardı, komisyon onun üze
rinde İsrar etsin» şeklinde, tamamen tâbirin an
lamının mahiyetine nüfuz etmeden, vâki itira
zın bir netice doğuracağını tahmin etmiyorum. 
Yüksek huzurunuzda, bu naktoda bir münakaşa 
ve derin bir tetkikat yapıldıktan sonra neticeye 
varılmasında fayda mülâhaza ediyorum. Şimdi 
arkadaşlarım; (A. P. sıralarından «sual soraca
ğım, söz istiyorum» sesleri.) müsaade buyurun 
konuşmam bitmedi. 

BAŞKAN — Bana söylüyor efendim, 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAL (Devamla) -— Konuşmam bittikten son
ra sual tevcih edeceğinizi söyliyebilirsiniz. 

BAŞKAN —• Sayın Oral, müsaade buyurun, 
onu nizamlarız. Siz devam buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Devamla) — Hatibin konuşmalarının 
insicamı kaybolmaması için, ayrıca işaretle de 
söz alınabilir, beyefendi. 

Muhterem arkadaşlarım, benim bu şekildeki 
alay vâri hareketleri ciddiye alarak cevap ver
mek âdetim değildir. Hiç ehemmiyet vermem. 
Benim için asıl olan dâvaların mahiyetine nüfuz 
ve sonra neticeyi istihsaldir. Karanlıkta netice 
istihsal etmeyi hiç sevmem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin rica ederim, 
siz teknik konuşmanıza devam edin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi anlaşmak mümkün. Teklif Cumhuriyet 
Halk Partili üyelerden gelmiş. 

NİHAT DİLER (Erzurum) - - Nihat Diler'-
in teklifi de vardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 
ORAL (Devamla) — Hakikaten hüsnüniyet sa-
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hibi arkadaşlarımız, iyi niyetlerinin tezahürü 
olarak maddeye bir fıkra ilâvesini istemişlerdir. 
Diğer arkadaşlarımız da bu fıkranın şümulü 
üzerinde durmakta ve buna bâzı hususlar ithal 
etmek istemektedirler. Şimdi arkadaşlarımdan 
istirhamım şu; komisyon olarak teknik malûma
ta tamamen vâkıf bulunmadığımıza göre ve 
Yüksek Heyetiniz de teknik malûmata tam mâ-
nasiyle sahibolmadığına göre; Ceza İşleri Umum 
Müdürü burada, Adalet Bakanı da buradadır; 
lütfetsinler, gelsinler bu maddeye bu fıkranın 
ilâve edilmesi suretiyle hangi suçların affın şü
mulüne girdiği hususunda bize teknik malûmat 
versinler. Ondan sonra, birbirimize tarizde bu
lunmadan, hâdiselerin mahiyetine nüfuz etmiş 
olmanın inşirahı içinde bir neticeye varalım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
önder. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, usul hakkında biraz evvel yaptı
ğım konuşmada ve benden sonra konuşan bir ar
kadaşımız da komisyonu gayriciddîlikle itham 
etmiştik. Bunun tezahürünü şu anda bir defa 
daha tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Komisyon Başkanı demektedir ki, komisyon 
bu fıkranın ve bu ibarenin teknik olarak taallûk 
ettiği hususları bilmemektedir. Bizim bildiğimiz 
şudur : Bir madde, komisyonda enine boyuna 
konuşulur, orada Hükümetin bulundurduğu tek
nik elemanlar izahat verir; Meclis namına faali
yet gösteren komisyon da burada Yüksek Mec
lisi her bakımdan aydınlatır. Biz, komisyonda bu 
vuzuhu görmemekteyiz; bu bir. 

ikincisi, ben komisyondan sormak isterim; 
komisyon reisinin, burada bu mesele üzerinde 
ifade ettiği esbabı mucibe komisyonun tasvibin
den geçmiş midir, geçmemiş midir? Bu hususun 
aydınlatılmasını istirham ediyorum. Ayrıca, şu
nu da tesbit etmiş oluyoruz; komisyon cidden 
ezbere olarak bilmeden maddeleri tedvin etmiş 
ve burada bilmeden, teknik malûmata agâh olma
dan, vazifesini yapmadan, konuşmaktadır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Apaydın. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, politik münakaşalar içinde hukuk 
esaslarını bazan bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi, 
bendeniz, 240 ncı maddenin maddi bir unsurunu 
teşkil etmesi- itibariyle, siyasi partilere bağışın 
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affın şümulü içine alınmasının Hükümet tasarı
sında derpiş edildiğini ifade ettim. Muhterem 
Feyzioğlu, bunun bir zimmet mahiyetinde telâk
ki edildiğini, bu hususta içtihat olduğunu beyan 
etti. Ben, normal içtihat külliyatında böyle bir 
içtihadı sureti katiyede hatırlamıyorum, hatırla
mama da imkân yok. Olamaz böyle bir şey. Ni
hayet suçların maddi ve mânevi unsurları var
dır. Zimmet kasdı olacak ve kendi mamelekine 
geçirecektir. Bu kadar maddi ve mânevi unsur
ları varsa, o zaman zimmet suçu teşekkül eder. 
O da affın şümulü dışındadır. Bu bakımdan ba
his mevzu değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde komisyon
da yazılırken, bir arkadaşımızın verdiği takrir, 
başka bir takrirle birlikte, komisyonun görüşü 
olarak, tevhit edildi. Adliye Vekili de Hükümet 
mümessili olarak bu maddenin bu şekilde yazıl
masını kabul etti. Hükümetin de görüşü bu mer
kezdedir. Şimdi, Sayın Turhan Feyzioğlu arka
daşımızın Hükümet görüşünün bu merkezde ol
madığı şeklindeki sözünün bir mesnedi bulun
mamaktadır. Bu hususta diğer arkadaşlarımızın 
fikrine iştirak ediyorum. Adliye Vekili bu husu
su tavzih etsin, efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım, bu (G) bendinin müzakeresi esnasında 
Adalet Komisyonunda muhtelif teklifler ileri sü
rüldü. Bu muhtelif teklifleri telif etmek üzere, 
dört partiye dâhil olan arkadaşlardan birer, .iki
şer kişi yandaki küçük odaya geçtiler. Yandaki 
küçük odada, bir metin tanzim ettiler. . Orhan 
Apaydın Beyin yanlışı var; Adliye Vekilinin hu-
zuriyle, bizzat bu maddenin tanzimi yapılmış de
ğildir. Yalnız Adalet Bakanlığının Ceza işleri 
Umum Müdürü, mütehassıs olarak içerdeki oda
da bulunuyordu. Bendenize metni getirdiler. Me
tin geldiği zaman, metni okudum. Hattâ, daha 
doğrusu okuttum. Gözlerim yorulmuştu, Ceza 
işleri Umum Müdürü metni bana okudu. Arka
daşlarıma baktım, hepsinin bunun üzerinde müt
tefik olduğunu ve metin üzerinde mutabık bu
lunduklarını gördüm. Bu mutabakata Hükümet 
muvafakat etse de, etmese de, şüphesiz ki, komis
yonca bir neticeye varılacaktı. Yalnız, zannede
rim, Ceza işleri Umum Müdürüne, «bu partiler 
işi nereden çıktı» dedim. «Bütün partilere bu 
müesseselerce yardım edilmiş» dendi. 
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- AHMET ŞENER (Trabzon) — 500 bin. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL j 
YÖRÜK (Ankara) - - Hayır; 500, 1 500, 2 500. 

Şimdi, tekrar ediyorum; Orhan Beyin hâfı- j 
zasında yanlış kalmış olacak. Yüksek Heyetiniz 
'meselenin tam mânasiyle hâkimi bulunmakta
dır. Bu tasarrufunu icra eder. Komisyonun ge
tirdiği ıbir şeyi kabule mecbur değilsiniz. Hü
kümetin iştirak etmiş olduğu bir metni kabu
le asla mecbur değilsiniz. Binaenaleyh, ira
denizi istediğiniz şekilde izhar buyurursunuz. 
Meseleyi halledersiniz. 

Hürmetlerimle. (Sual soracağız, sesleri) 
BAŞKAN — Bir dakika vSaym Bakan, sual 

soracaklar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Bir 

sual. Sayın Adliye- Vekili şunu açıkça izah bu
yursunlar. Kendileri', Hükümet 'adına komis
yonda bu fıkrayı kalbul etmişler midir, etme
mişler midir? Bugün Hükümet adma bu fık
ranın kaldırılmasını isterler mi, istemezler 
mi? Evvelce vâki kabulün geri alınmasının se
bebi nedir? Bunları açıkça izah buyursunlar. 
(Gürültüler) 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Devamla) —• İzah edeyim efendim. I 
Bendeniz, komisiyonda bu ilâve fıkra üzerin- I 
de nasıl bir haddi hareket taikibettiğimi şim- I 
di açıkladım. I 

TALAT ASAL (Edirne) — Hükümet adı
na ıkalbul ettiniz mi, etmediniz mi, onu izah 
ediniz. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Devamla) —Müsaade buyurun izah 
ediyorum. Bütün parti mensuplarının bu î  
üzerinde mutabakatını görünce «Ben de kabul I 
ediyorum» dedim. Bunu demin de söyledim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Hü
kümet adına mı kabul ediyorum dediniz? 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Devamla) — Ben orada ne sıfatla 
bulunuyordum? Adliye Encümeni âzası değil
dim, elbette Adliye Baikanı olarak bulundum. 
«Kabul ettim» demekliğim benim şahsıma mu-
zaf değildir. Adalet Bakanlığına muzaftır. 
Ama, şimdi üzerinde (bu kadar işlendikten son- j 
ra; bugün «bunu geri alıyor musunuz, al
mıyor musunuz» diyorsunuz. Kabulüm esa
sen neye müstenittir, bunu arz ettim. Bütün | 
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: parti mensuplarının ittifakla kalbul ettikleri 
i ve beraberce hazırladıktan .ıbir metin olması 

itibariyle kabul ettim. (Sol ve Sağ taraftan 
I «Bravo» sesleri) Ama bunu kabul etmiş ol-

maklığım, Yüksek Heyetin başka bir şeıkilde 
tasarrufuna hiçbir mâni teşkil etmez. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Yılmaz. Son söz 
mületvekilinindir. 

ZİYA HANHAN (İzmir) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
•ZİYA HANJIAN (izmir) — Arkadaşlar; 

bu kanun tasarısı komisyonda şu veya bu şe
kilde kabul edilebilir. Hükümet iştirak eder 
veya etmez. Heyeti Umumiye her şeye hâkim
dir. Bir değiştirge önergesi verilmiştir. Bu 
önerge hakkında vereceğiniz reyler her şeye 
hâkim olacaktır. Bunu polemik bir durama 
getirmekte ve uzatmakta fayda yoktur. Veri
len önerge oylandıktan sonra Heyeti Âliye-
nizin reyleri her işeıyi halledecektir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir nokta-
I da bâzı arkadaşlanmız yanılmaktadır. Biz, 
I henüz fıkra üzerindeki müzakerelere devam 

etmekteyiz. Henüz önergeler okunmamıştır. 
I Önergelere sıra gelmemiştir. Fıkranın tümü 
I üzerinde görüş/meler devam etmektedir. Son 
I söz olarak Sayın Cahit Yılmaz'a söz veriyorum. 
I Kifayet önergeleri vardır. 

Hiç/bir usulsüzlük bahis mevzuu değildir. 

Buyurun efendim. 
CAHİT YILMAZ (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden önce söz alan arkadaşla
rın; Adalet Komisyonunun getirmiş olduğu 
metnin hilâfına, gelip huzurunuzda mütalâa 

I beyan etmesi, kendi aralarında tesbidettikle-
ri ve elimize verdikleri tasarının dışında yeni 
bir görüşe sahdbolduklannı ifade etmeleri bir 
hayli müzakerelerin seyrini güçleştirmiştir. 

I Şimdi mesele nereden ve hangi mecraya gel
mektedir. Sayın Turhan Feyzioğlu geliyor, Heye
ti Âlinizin huzurunda diyor ki, örtülü ödenekten 
para alan partileri ve ona para veren partili zat
ları mı affedeceksiniz? Bunun gayriahlâki oldu-

I ğıınu işaret ediyorlar. Acaba, yalnızca örtülü 
{ ödenekten mi siyasi partilere para verilmiştir? 
I (Ortadan, «hangisine» sesleri) Hangisine olursa 

olsun, verenin gayri ahlâkiliği bir zaviyeden tetkik 
I olunur da.. (Ortadan gürültüler) Ya alanlar? 
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Yalnız, 1960 dan sonra mı alanlar? Ya, 1950 önce 
ve sonra alanları topyekûn mütalâa etmek bir 
hak ve nesafet kaidesi icabı değil midir? Devam 
edegelen bir tatbikatın, nihayet mürur müddetle
ri dolayısiyle ancak 5 yıl geriye gidilebilecek bir 
miktarının suçlandınlması ve daha gerilerdeki fi
illerin müruru zaman sebebiyle artık takibe mâ
ruz kalmıyacağı düşüncesiyle, bunun ahlâkiliği 
üzerinde durmak, ne dereceye kadar samimî bir 
davranıştır?. • 

Adliye Komisyonunun Muhterem Reisi kalkı
yor, Yüksek Heyetinize diyor ki ; Adnan Men
deres'in Yüksek Adalet Divanınca verilmiş 4,5, 
milyon liralık mahkûmiyet kararını mı kaldıra
cağız, bunu mu affedeceğiz? (C. H. P. si safla
rından «heyecanlanma» sesleri) Telâş buyurma
yınız, bendeniz hiç telâşlanmam, sesimin tonu
dur efendim, sesimin tonu... (O. H. P. si sıra
larından «Sevsinler» sesleri) Kalkıyor diyor ki, 
Adalet Komisyonunun Muhterem Reisi, «bunu 
mu affedeceğiz?» Yok Sayın Başkan, zaten, mü
zakerenin bu safhaya girişi maatteessüf, Muhte
rem Meclisin Adalet Komisyonuna riyaset eden 
zatın meseleye vâkıf olmayışı ve meslekî kifayet
sizliği olmuştur, arkadaşlar. (O. H. P. si sırala
rından «Oooo» sesleri) 

Şimdi istisna fıkrasını okuyayım, bakın ne 
diyor : «Şu kadar ki ; dinî, hayrî ve sosyal se
beplerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan 
harcamalar, partilere yapılan bağışlar...» 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Adalet Di
vanının Adnan Menderes hakkında verdiği 4,5 
milyon liralık mahkûmiyet kararı partilere ve
rilen bağışlardan mı ibarettir; yoksa; dinî, hay
rî ve sosyal sebeplerle yapılmış harcamalar mı
dır? Bunlardan ibaret ise, elbette ki, bu affın 
içine girecektir. (Ortadan «yok» sesleri) Yok... 
Demek ki, Muhterem Adalet Komisyonu Başka
nı henüz bu mahkûmiyetin ne olduğunu dahi bil
memekte, yalnızca, Hükümet adma konuşan 
Muhterem Feyzioğlu'nun devamı olarak, bura
ya gelip polemik yaparak bir fıkranın Yüksek 
Meclisçe kabulüne mâni olmaktan gayrı hiçbir 
gaye gütmemektedir. (Soldan, alkışlar) 

Sabahtan beri devam eden,- teknik yönden 
hiçbir şey ilâve etmiyen, yalnız hisleri gıdıkla
maktan ibaret, bâzı geçmişe tarizde bulunmak
tan ibret olan Sayın Feyzioğlu'nun konuş
malarına, bir ihtisas Komisyonu Başkanı kalkı
yor iltihak ediyor ve hiçbir alâkası olmıyan bir 
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I mahkûmiyet miktarını belirterek bu fıkranın şü-
I mulü içine gireceğini iddia edecek kadar kifa-
I yetsiz ve basiretsiz davranıyor. 
I Muhterem arkadaşlar, bu paralar 1950 den 
I önce mebzulen Cumhuriyet Halk Partisine veri-
I liyordu. (Ortadan «kanunla» sesleri), (Soldan 
I alkışlar) 
I BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede-
I lim. Gelir burada müdafaa edersiniz. 

CAHİT YILMAZ (Devamla) — 1946 dan 
I 1950 senesine kadar çok partili zamanda, aslan 
I payını hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi alı-
I yordu, öyle değil mi? (Ortadan gürültüler) (Sol-
I dan alkışlar) .1950 den 1960 senesine kadar, eğer 
I aslan payı Demokrat Partiye verilmişse, bu bir 
I tatbikatın devamıdır efendiler. (Soldan, alkış-
I 1ar) Neden geçmişi unutuyorsunuz da, illâki mu-
I ayyen müruru zamanı işlememiş, birkaç kişiyi 

mahkûm etmek için, bu kadar gayret sarf edi
yorsunuz? Niye, bu kadar çok telâş ve istical 

I gösteriyorsunuz? Neden, bunlar gayriahlâki olu-
I yor da, sizin senelerce yaptığınız tatbikat gayri-
I ahlâki olmuyor? Değil mi arkadaşlar?. (A. P. 
I si saflarından alkışlar ve bravo sesleri) Biz bu 
I hislerle... (Ortadan gürültüler) 

I BAŞKAN — Sayın Ertan, çok rica ederim. 
CAHİT YILMAZ (Devamla) — Bu hislerle, 

I bu davranışlarla şu Af Kanununun şümulünü, 
I maksadını ve ulvi gayesini şu davranışlarınızla 
I bertaraf ediyorsunuz. (C. H. P. si saflarından 
I gürültüler, ve vaktiniz doldu sesleri) 
I BAŞKAN — Sayın Yılmaz, saatiniz dolmuş

tur. 
CAHİT YILMAZ (Devamla) — Bu davra-

I nışlarmız devam ettiği müddetçe, elbette bu ka-
j bîi cevapları almakta da devam edeceksiniz. Bu-
I mı böylece bilmelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu ve ilham i San-
car Beyefendi söz istiyorlar. Hükümet adına mı 
efendim?. (Gürültüler) İkiniz de mi? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Şahsım 
adma söz istiyorum. (Gürültüler) 

REFET AKSOY (Ordu) — Bu kanunu Ada
let Bakanı temsil ediyor; kendisi konuşmuştur. 

BAŞKAN — Hükümet adma Sayın Feyzioğ
lu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şah
sım adına söz. istemiş bulunuyorum. (Soldan, 

J gürültüler) 

— 643 — 



M: Meclisi B i 65 
BAŞKAN — Şahsınız adına olmaz Sayın Fey-

zioğlu. Hükümet adına Sayın Ilhami Sanear söz 
istiyor, takdimen söz istiyor. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Geri 
alın da Sayın Sanear, konuşayım. (A. P. si sıra
larında gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Hükümet adı
na mı dedim; evet dediniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim, şahsım adına dedim, zabıt var. 

BAŞKAN — O halde Sayın Ilhami Sanear 
Beyefendiye sordum, Hükümet adına mı, dedim, 
«evet» dedi. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Geri 
alınız sözünüzü de konuşayım Sayın Sanear, ri
ca ederim, sonra konuşursunuz. (A. P. si sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, çok rica 
ederim. (Gürültüler) Zabıtlarda mevcuttur. 
Efendiler, bir dakika beni dinleyin. Zabıtlarda 
mevcuttur; «Son söz olarak Sayın Cahit Yılmaz'a 
söz veriyorum, yeterlik önergesi gelmiştir,» de
dim. Hükümet adına konuşacağınız için, Hükü
metin bundan mahrum olmaması bakımından söz 
vermiş bulunuyorum. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 

MÎLLÎ .SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-
CAR (İstanbul) — İsnat altında bulunuyoruz. 
Bahsettikleri devirde mesuliyet altında bulunu
yordum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlarım, usul hakkında maruzatta bu
lunacağım. Bir kifayet önergesi oylamadan ve 
Yüksek Meclisin tasvibiyle kifayet kararı veril
meden, söz almış bir hatip de sırada yokken, is
ter bakan olsun, ister milletvekili olsun bir hati
be söz verilmez diye bir tatbikat, ne İçtüzükte, 
ne de Parlâmento teamüllerinde yoktuı-. Kifayet 
önergesi okunmamışken, oylanmamışken, sırada 
da başka bir kimse yokken.... (Soldan, var ses
leri) Bir.hatip söz aldığı takdirde, o hatibe söz 
aldığı takdirde, o hatibe söz verilir. Madde bir. 

İkincisi, bu kadar ehemmiyetli bir müzakere
nin; hakikaten ne kadar ehemmiyetli mevzula
ra taallûk ettiği anlaşıldı; «sadece balo biletleri
ni 100 liraya satmış, ne çıkar» diye başlandı ve 
bu şekilde takdim edildi. (Soldan şiddetli gürül
tüler) 
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I Muhterem arkadaşlarım, Hazinenin milyonla
rı rmı yedirmiyeceğiz, yedirmiyeceğiz, yedirmiye-
I ceğiz.... (Soldan şiddetli gürültüler) Gayretler 
r beyhudedir. (Soldan, şiddetli gürültüler ve sıra 

kapaklarına vurmalar.) 
[ BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bitti mi? 
[ TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 

(Yumruklarını kürsüye duumadan vurarak) 
(Beyhudedir, beyhudedir, beyhudedir, beyhu-

. dedir. (A. P. si ve Y. T. P. sinden çok muazzam 
[ gürültüler, parti sıraları arasından bir birleri

ne karşılıklı bağırmalar, Adalet Partisi safla
rından, («burası Meclis kürsüsüdür, senin ma
lın değildir» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, vaktiniz ta
mam olmuştur. Bir dakika dinleyiniz, müsaa
de ediniz, sözünüzü kesiyorum, rica ederim. 
(Gürültüler) Makama Riyasete hürmet etmeyi 
bilin,' çak rica ederim. (ISoldan alkışlar) Riya
set tarafından söz verilmeden fuzülen, res'en 
kürsüyü işgal etmeyin. 

Sayın arkadaşlarım, bu şeikildeki konuşma
lara müsaade «demem. Eğer, Makamı Riyasete 
(itimadınız var ise, ona göre 'hareket ediniz, 
biz buraya sizlerin oylarınızın tecellisi ile gel
miş isek, çok rica derim, Riyasetin beyanlarını 
bir dakika dinleyiniz. (Gülültüler) Şimdiye 
kadar vukubulan tatbikat cümlesinden olmak 
üzere, her zaman yapıldığı gibi, kifayet öner
gesinin geldiğini işaret edip Hükümeti konuş
turuyoruz. 

«Hükümetten sonra son söz milletvekillinin
dir» hükmiyle bir arkadaşımıza söz vermiş bu
lunuyor idik. Bu arada 3 tane kifayet önergesi 
•gelmişti, iSÖz sırası almak üzere Sayın ihsan 
Ataöv burada yazılıdır. Bendeniz bir noktada 
yanılmış olabilirim. iSayın Ilhami Sanear ve 
Turhan Feyzioğlu beyefendiler söz istediklerin
de, Sayın Ilhami ıSancar Beyefendiye sordum, 
«Hükümet adına mı söz istiyorsunuz» dedim, 
«evet» dediler, daha sonra Turhan Feyzioğlu'-
nun aynı şekilde Hükümet iadıııa konuşmak üze-
re geldiğini zannederek, aldanmış olabilirim; 
yanlış olarak burayı tesbit etmiş olabilirim. 

Yalnız, zatiâlinizden evvel Sayın ihsan Ata
öv vardır. İSayın Bakanı zatialinize takdlim 
ettirmek üzere kürsüye davet etmiştim. Siz, 
burada usul hakkında konuşacağım derken po
lemiğe geçtiniz. 

Yeterlik önergesi vardır. 
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,MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMÎ 

SANCAR (İstanbul) — Riyasetin hatası dola-
yısiyle blizim söz hakkımızı iskat etmeye hakkı
mız yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşacaksanız, 
buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
ıSANCAR (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet adına konulmak iste
miştir. Söz veriyorum. ISon söz yine milletve-
kiiinindilr. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Grup adına söz 
istiyorum. (Gürültüler.) 

(A- P. ve C. H. P. sılaraları arasında karşı-
lıklı münakaşalar ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Hükümeti takdiini ettirdim, Sa
yın Kemal Satır Bey. Buyurun Millî ıSavunma 
Bakanı. (İSoldan gürültüler) Arkadaşlar lüt
fen nezaket dairesinde harekat edelim. (Gürül
tüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu, önce 
Başkanlıkta tekevvün etsin. 

BAŞKAN — Sayın Şener ihtar veririm, ç:ok 
ri'ea ederim. Mecliste, Riyaset makamına mik
rofonu aç diye hitap edilmez bir Mecliste Riya
set nıafeaamna «dalga geçme» diye hitap 
edilmez. (İSoldan bravo sesleri, alkışlar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Alkış toplu-
yoraunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biz alkışa değil, Allahımıza ve 
vicdanımıza bağlıyız. (İSoldan alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANÖAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım, lüzumu ve ademilüzumu münakaşa edilen 
fıkra, Hükümetin müştereık imzasiyle tevdi olu
nan tasarıda mevcut değildir. Sonradan ilâve 
edilmesinde de ne bir_ malûmatımız, ne mu
vafakatimiz vardır, hu bir. (A. P. saflarm-
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dan .gürültüler) Müsaade buyurunuz, rica ede
rim, sözlerimi kesmeyiniz, sizleri nasıl dinle-
mişsek, 'ona giöre hareket ediniz. Yoksa susa
rım; sizler susuncaya kadar da beklerim. (Gü
rültüler) Kötülemek istediğiniz devirde, en 
büyük halk evinin reisliğini ve en büyük bir 
vilâyetin parti reisliğini yaptıktan sonra, Ma
liye Bakanlığının en büyük teftiş heyetlerine, 
zamanın iktidarının musallat ettiği teftiş he
yetine yedi ay ve 'bir kere de beş ay müstemir-
ren hesap vermiş ve Devletin bir santimini da
hi bize zimmet çıkarmamış bir arkadaşınız 
olarak, biraz evvel bize telmihte bulunan ar
kadaşımıza cevap vermek isterim. (C. H. Par
tisinden alkışlar) (A. P. saflarından gürültüler) 
Biz böyle bir devirden geldik ve böyle bir hâ
diseyi müdafaa ediyoruz ve bu yolda devama 
kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz (C. 
H. P. sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar) 
Hattâ o kadarını söylemek isterim ki, zama
nın iktidarının hesaplarının, benim halk evi 
ve parti hesaplarından çok daha bozuk olduğu
nu, benimkinin çok mükemmel olduğuna tak
dirle bana ifade ettiler. 

BAŞKAN — Hükümet adma konuşacaktı
nız, Sayın Bakan. Buyurun Sayın Ataöv... (C. 
H. P. sıralarından «ıgrup adına söz istiyoruz» 
sesleri) (A. P. sıralarından «Bakandan sual so
racağız» sesleri) Bir dakika Ataöv, inin aşağı. 
(Millî Savunma Bakanı îlhami Sancar?ın kür
sünün sol tarafından inmesi *ve Adalet Partisi 
ön sıralarından bir milletvekili ile konuşması 
üzerine, Adalet Partisi arka sıralarından öne 
doğru yürümeler ve karşılıklı münakaşalar do-
layısiyle C. H. P. ve.A. P. milletvekilleri ara
sında karşılıklı ayağa kalkmalar ve münakaşa
lar) Arkadaşlar çok rica ediyorum, lütfen yer
lerinize oturunuz. (Çan sesleri) Oturuma ya
rım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 24,00 



KATİPLER 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 0,80 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nurettin Akyurt (Malaty*) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Tasarıdaki eski dördüncü maddenin yeni şek
liyle 3 ncü maddenin (G) fıkrasında kalmıştık. 

CİHAT BÎDGEHAN (Balıkesir) — Reis Bey 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, komisyon 
gelsin efendim. 

Adalet Komisyonu lütfen yerini alsın... 
Tasarının dördüncü maddesinin, daha son

ra yapılan değişiklikle üçüncü maddesinin 
(G) fıkrası üzerinde yapılan müzakerelere (le
vam ediyoruz 

Yeterlik önergeleri 'gelmiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
3 ncü maddenin (G) fıkrası hakkında mü

zakerenin kifayetini arz ederim. 
Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

Yüksek Başkanlığa 
(G) bendi üzerindeki müzakereler kâfidir. 

Oya sunulmasını arz ve teklif ederini. 
Van 

Muslilh Görentaş 

Sayın Başkanlığa 
(G) bendi üzerindeki müzakereler mevzuu 

aydınlatmıştır. Madde üzerindeki müzakerele
rin kifayetine karar verilmesini saygı ile arz 
ve istirham ederim. 

Siirt 
Adil Yaşa 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Yeterlik öner
geleri aleyhinde söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt, 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, elimizdeki tasarının eski 4, 
yeni 3 ncü maddesinin «G» bendinde, 27 Ma
yıs 1960 tan önce, aslında 113 sayılı Kanuna 
göre, geniş bir kütlenin vazife suiistimalleri af

fedildiği halde, «L» bendindeki istisna sebe
biyle, I sayılı geçici Anayasanın 6 ncı madde
sinde sayılan şahıslar ve onların suç ortakları 
ve 45 sayılı Kanunun, yüksek dereceli memur 
saydığı kimselerin suçları affedilmemişti. 

Şimdi, bu kanunların affın dışında bırak
mış olduğu vatandaşlarla; suçlu durumunda 
olan ve Yüksek Meclisin atıfet mülâhazalarına 
müsteniden, hürriyetine kavuşturmayı uygun 
gördüğü vatandaşları, bayramdan önce kabilse, 
affa, huzura kavuşturmak mülâhazasiyle, şu sa
atlerde müzakereler yapıyoruz. Ama, bundan 
önce de Meclis gayet kesif bir mesai yaptı. Büt
çe müzakerelerini yapıyoruz. Her gece, bire iki
ye kadar, (Dörde, dörde sesleri) Evet hattâ sa
at dörde kadar çalışıyoruz. Bugün de insan ta
katini aşan bir mesai yapmaktayız. Bütün bun
lar, parlâmentolarda mûtat olduğu, aslında nor
mal düşünce ile mûtat olduğu şekilde, zaman za
man her istikamette, her partide polemiklere ti e 
yol açıyor. Bunun neticesi, sinirli bir hava olu
yor. Hiçbirimizin, hiçbir kanadın arzu etmediği 
bir uygunsuz durum arz ediyor. Burası, memle
ketin ciddî işlerine eğilmiş bir parlâmento ol
maktan çıkıyor. İyi niyetlerle halletmek istedi
ğimiz bir konuda; Adliye Komisyonunun çok 
değerli üyeleri arasında, ihtilâf varmış, duru
munda, Hükümetin üyeleri arasında ihtilâf var
mış durumunda, Hükümeti kendi noktai naza
rına göre müspet icraat telâkki ettiği her ko
nuda desteklemek vadinde oLan A. P. ile Hükü
met kanatları arasında bu kadar belirsiz hale 
gelen bir meselede, mevzular kör düğüm olmuş
ken, kifayet neyi sağlar?. Kimsenin vicdanı ak
lı, evet bu oldu, aydınlığa çıktı demeye elverişli 
değildir. Onun için büyük gayretlerle bu kadar 
yol almışken bir kifayetle meseleyi çıkmaza gö
türmekte ve iyi bir rey mi veriyoruz, kötü bir 
rey mi veriyoruz diye muhasebesini yapama
dan parlâmentoyu tereddüt içinde bırakmakta 
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fayda yoktur. Onun için belki kifayet önergesi
ni veren arkadaşlarımız son safhadan önce bu
nu vermişlerdir, bir an evvel yol almak için; 
ama isabetli olmamıştır. Şimdi bu «G» bendi 
üzerinde munzam bir çalışmaya ihtiyacolduğu 
anlaşılıyor. 

Size bir noktayı açıklıyayım : Hükümet, bu 
sabah Başbakanın ağzından, Adalet Bakanının 
ağzından Sayın Dinçer'in ağzından dinledik, 25 
Ekim 1961 tarihinden, yani, Anayasanın kema
liyle tatbik sahasına girdiği tarihten ve kendi 
icraatı zamanında, her iki koalisyon hükümet
leri zamanında vazife suiistimallerini affetmek 
niyetinde olmadığını söylüyor. Benim duyabil
diğim kadar buna A. P. kanadından da muha
lefet etmediler, doğrudur dediler. 

Böyle bir Hükümet, vazife suiistimallerini 
affetmiyelini, diyen bir Hükümet, eğer bir zühul 
eseri zimmet veya vazife suiistimali mahiyetin
de olan büyük ölçüde bir şeyler varsa bunun 
affını derpiş edemez. Adalet Bakanlığı da ede
mez, hiçbiriniz de edemezsiniz. O halde, bir tek
nik hata, belki hiç kimsenin kötü niyeti olmak
sızın bir zühul, maksadı aşan bir ifade ve üslûp 
tarzı bizi bu tereddütlere ve birbirimize karşı 
ölçüsüz beyanlara sevk edebiliyor. İstirham edi
yorum, şurasına kadar devam etmiş olan müs
pet yola devam etmek imkânını verin ve kifayet 
önergelerini kabul etmeyin... Aksi halde bu me
sele hallolmaz. Kifayetin kabul edileceği zaman 
vardır. O zaman, bu zaman değildir. Bu öner
geyi veren arkadaşların ısrar etmemelerini, geri 
almalarını, almadıkları takdirde kifayeti kabul 
etmemenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, önergenizi geri alı
yor musunuz1? 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Geri alıyorum. 
MUSLİH OÖRENTAŞ (Van) — Ben de ge

riye alıyorum. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Ben de geriye alıyorum. 

BAŞKAN — önergeler geri alınmıştır (G) 
fıkrası üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 
Şimdi söz, Y. T. P. Grupu adına Sayın Ekrem 
Alican'ındır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, biraz evvelki 
oturumda heyecanların ,âzami haddine vardığı 
bir sırada grupumuz 'adına ıtföz istemiştim. Maik-
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şadım; müzakereler sırasında meydana çıkmış 
olan bâzı tezatlı durumlar karşısında 'KcHalisyon 
Hükümetinin bir kan'admın başkanı, ve Yeni 
'Türkiye Partisi Meclis Grupunun tabiî (Başka
nı sıfatiyle, bildiğim kadarı ile, münakaşalarda 
ortaya çıkmış olan tereddütleri vuzuha kavuştur
mak idi. 

Sayılı arkadaşlarım; biraz evvel Pa'ksüıt ar
kadaşımın da ifade ettiği gibi, günlerden beri, 
kesif bir mes<ai içinde bulunan 'kıymetli millet
vekili arkadaşlarımız bu yongunluk içinde, bu 
kürsüden yapılan 'beyanları, zaman zaman yan
lış 'mânalarda anlıyabilmektedirler. 113 sayılı 
Kanunun tadili mevzuu, hep bildiğiniz gibi, 
İkinci Koalisyon Hükümetinin kuruluşuna ta
kaddüm eden 'günlerde, koalisyon partileri ara
sında, koalisyon partileri meclis grupları ara
sında yapılan müzakereler sonunda, .varılan 
koalisyon protokolüne geçmiş bir '.mevzudur. 
Hükümet kurulduktan sonra, bu ,meseleyi hal
letmek üzere, koalisyonun partileri, meclis 
grupları temsilcileri marifetiyle, müzakerelere 
devam ettiler. Bu müzakereler filvaki 'hayli 
uzun sürdü. Fakat, daima karşılıklı (mutaba
katlara varmak fikri üzerinde koalisyonu teş
kil etmiş olan üç parti kati bir anlayış içinde 
bulundular. Zaman zaman görüşlerde şüphesiz 
ihtilâflar 'oldu. Faikat bu ihtilâflar devamlı 
nıüza'kerelerle halledildi ve nihayet bir müşte
rek metin üzerinde mutabık kalındı. Bu muta
bakatı tesis etmiş olan müşterek metin, koalis
yon protokolünde /tes'bit edilmiş olandan bir 
•miktar daha geniş bir metin oldu. Ama, bunun 
üzerinde de üç grup katî şeMlde mutabakata 
vardı. Hükümetiniz Meclis gruplarımızın tem
silcileri tarafından, varılmış olan ibu mutaba
katı dikkate almak suretiyle, Adalet Bakanı
mızı vazifelendirdi. Bu temsilci arkadaşlar 
Adalet Bakanlığının teknik elemanları ile be
raber çalışma yaparak, Hükümetin tasarı hali
ne gelen metnini hazırladılar. Bu mevzuda, Hü
kümet tasarısı (mevzuunda, koalisyonu teşkil 
eden 3 partinin •/grupları ımuitabakata varmış 
bulunmakta idiler. Biz de, Hükümet olarak, 
bu müşterek metni aramızda müzakere konusu 
yaptık. Bu metin üzerinde mutabık kaldık. 
Metnin Türkiye 'Büyük Millet ıMeclisinde mü
zakere edilmesi sırasında Hükümeti temsil va
zifesini de Adalet (Bakanımıza verdik. Hükümet 
olarak bu mevzuda Meclisimizde söz sahibi Ba-
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kan şüphesiz 'bu meselenin ihtisas bakanlığı 
olan Adalet Bakanlığının başındaki Balkan ol
anak icabetlerdi. (Bu arkadaşımız hem komis
yonlarda nem 'de umumi heyetlerde Hükümet 
tasarısını müdafaa etmekle vazifeli idi. Ayrıca 
müzakereler sırasında esasa taallûk etmiyecek 
değişiklik (mevzuunda Hükümet görüşünü ifa
deye «le Adalet (Bakanımız »salahiyetli kılındı. 
Encümendeki müzakereler sırasında, yine 'koa
lisyon partilerini teşkil eden 'gruplar .temsilci
lerinin müşterek mutabakatları neticesinde, ka
bul edilmiş 'bulunan ihtilâf konusu fıkraya ait 
•tadilâtı kabul ettiğini Adalet (Bakanı bize bil
dirdi. Hükümet olarak biz, Adalet Bakanı
mızın ve gruplarımızın ınıutalbık 'kalmış 'olduk
ları bu tadilâtı 'kabul ettik. Komisyonun çı
kardığı metin üzerinde Hükümetin 'her naniği 
bir itirazı mevcut değildir dedik. Ve bu şekil
de bu nıüzakelere ıgeldik. 

Bendeniz 'özür dilerim. iSabattıleyin 'müzake
relere 'gelemedim. Bâzı arkadaşlarımın zİhnin-
de bâzı 'tereddütler (hâsıl olmuş, «acaba AHcan 
müzakerelere kasden mi iştirak etmedi, diye 
düşünenler -bulunabilir, ik i gün evvel Sakarya 
Valisinden, Sakarya nehrinin tehlikeli "bir şe-
İdlde yükselmekte olduğu ıhaberini aldım ve 
alel acele dün sabah, Bayındırlık Bakanı ar
kadaşımla beraber Adapazarı'na gitmek zorun
da kaldım. Esasen kanunun Hükümet adına 
nı&dafaa vazifesi Adalet Bakanına ait idi. Grup
lar mutabık kalmışlardı. Binaenaleyh kanunun 
müzakeresi bu prosedür içinde yürüyecektir, 'her 
hangi bir aksaklık: (bahis konusu olamazdı. Bu
raya geldiğim de maalesef gruplar adına, Hü
kümet adına konuşmalarda bâzı dağınıklıklar 
olduğunu ıgördüm. Koalisyon sisteminde 'bunlar 
olacaktır, bunları bendeniz tabiî karşılamak
tayım. Yalnız tekerrürüne meydan vermemek 
şüphesiz isabetli olur. (Bir Koalisyon Hükü
metinde, bir meselede, üç parti bu şekilde mu
tabakata vardıktan sonra, koalisyon 'kanatla
rının çok lıassas bulunmaları icabett'iği hususıma 
işaret etmek isterim. Burada Bakan arkadaş
larımız akıllarına geldikçe, \Hükümdt adına 
konuşuyorum, diye bu kürsüye çıkacak olur
larsa, gruplarda 'birtakım hassasiyetler doğu-. 
rabileceklerini düşünmelidirler. Müsaade bu
yurursanız bir müşahedemi /arz edeceğim: Sa
yın İlhamı iSancar arkadaşımız Hükümet adına 
konuşacağım diye Başkanlıktan söz aldı. Ben-
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deniz .biraz evvel izah ettiğim esaslar içinde 
İDhami Sancar arkadaşımız Hükümet adına ısöz 
almasını. isalbetli mütalâa letmedinı. Fakat 'ar
kadaşımız mesele yaratan polemiği yatıştırıcı 
bir konuşma yaparsa, belki isabetli olabilir 
ümidiyle kendilerini dinledim. Ama-, kendileri 
bu kürsüde 'Cumdıuriyet Halk Partisi Başkan
lığı sırasında başından geçen hâdiseleri, Hükü
met adına müdafaa letmeik istedi. Haklı 'olabi
lir, 'haksız olabilir, beni ilgilendirmez. Ama, 
Koalisyon Hükümeti adına, o Hükümetin bir 
kanadının temsilcisi arkadaşımızın (buraya ge
lip de, Adalet Partisi, -Halk Partisi polemiği 
yaratacak ve aralarındaki münakaşayı Hükü
mete mal 'edecek olunsa, isabetli bir 'hareket 
yapmamış olur. Gruplar arasında bu çeşit mü
nakaşalar açılabilir. Cumlıuriyet Halk Partisi 
Grupu buradadır, grup temsilcileri buradadır. 
Arkadaşlarımız çıkarlar, aralarında, paylaşa
cakları kozları varsa, münakaşa edecekleri hu
suslar varsa, münakaşa edebilirler. ı Ama arka
daşımın Hükümet adına, kendisinin Cumlıuri
yet Halk Partisi Başkanlığı devresini burada 
(bahis konusu edip konuşmasını, bendeniz isa
betli bulmadım. Onun üzerine söz aldım, bu 
durumun tavzihi ihtiyacını duydum. ; Şu halde 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına şu 
hususu açıkça belirtmek isterim. Biz, bu ka
nunun müzakeresinde, Hükümetin temsilcisi 
olarak Adalet Bakanını tanımaktayız. Adalet 
Bakanının (beyanları, Hükümetin beyanları ola
rak kabul edeceğimiz beyanlardır. Onun dışın
daki beyanlar bizi ilzam edici beyanlar değil
dir. Bu hususu bilhassa tavzih etmek isterim. 

Meselenin esasında da bir 'hususu belirtmek 
isterim; «Hazinenin milyonlarını yedirmiyece-
ğiz» «kimseye kaptırmıyacağız» gibi birtakım 
beyanlarda bulunuldu. Y. T. Partisi 'olarak 
şu 'hususu arz edeyim k i ; bu mevzularda en 
aşağı bu beyanları yapanlar kadar (hassas ol
duğumuzu Yüksek Meclisin 'bilmesi icabeder. 
(Alkışlar) Biz; eğerek komisyon tasarısında, 
gerek Hükümetin tasarısında, bu şekilde, Hazi
nenin milyonlarını yedimnek isıtiyenleri affet-
miyo taallûk eden (hükümlerin 'okluğu kanaa
tinde 'değiliz. Komisyon .tasar ısı uda bizim an
ladığımıza go-re cezai mesuliyetler ortadan kal
dırılmaktadır. Bir devrin tasfiyesi mevzuu-
bahistir. Şu ana kadar bu kanun üzerindeki 
gayretlerimiz bu temel düşüncelere istinadet-
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mistir. Bundan sonraki davranışlarınuz da ay
nı düşüncelere istinadedecektir. 

Hükümetin kanaldı olarak da durumumuz1 

arz ettiğim şekildedir. Hürmetlerimle. ('Sağ
dan ve soldan .alkışlar) 

'BALKAN — Cumhuriyet Halk İlintisi (frıı-
pu adına 'Sayın Satır. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (IRUPU 
ADINA KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel, müzakeresini 
yaptığımız ikamın dolay isiyle vuku bulmuş olan 
müessif 'hâdiselere teessürlerimizi ifade etmek 
zorundayız. Temennimiz, bir daha Büyük Mec
liste bu gibi ıtaşkm 'hareketlerin tekerrür etme
mesi merkezindedir. ('Bravo sesleri) 

Meseleler üzerinde ilki yönden mütalâamızı 
arz etmek isterim. Birisi 'bahis mevzuu olan ka
nun, diğeri bu 'kanun münasebetiyle bir değer
li arkadaş mı izin Cumhuriyet Halk Partisinde 
vaktiyle bu çeşit meseleler içinde bulunduğunu 
ifade etmesi üzerine olacaktır. 

Peşinen şunu ifade etmek isterim ki, bura
da bulunan, Parlâmentoda vazife almış olan, de
ğerli partilerden hiçbirisine tariz yapacak: deği
lim. Esasen vaktiyle bahis mevzuu •olan bir 
siyasi teşekkül ile partimiz ara.sında geçmiş 
olan hâdiseler ibugün Mecliste bulunan parti
lerin hiçbirisini ilgilendirmemektedir. Ceçmiş 
bir hâdisedir, bir tarihî olaydır, bu balkımdan 
o zaman mevcudolan bir siyasi teşekkül olarak 
meselelere,vuzuh vermek bakımından, arkadaş
larımın Ibilmediği ıno'ktaları ifade etmek bakı
mından söz almış bulunuyorum. 

«C. H. P. si 1946 - 1950 arasında bu kanun
da ,affı derpiş edilen meselelerin içindedir»1 di
ye ifade edildi. 

'Değerli arkadaşlarım, 'hep bilirsiniz, C. H. P. 
1950 senesinde iktidarı kaybetti, onun yerine 
seçilmiş iolan »siyasi parti C. H. P. nin hayatiye
tini ortadan kaldırabilmek İçin ço!k çeşitli ter
tiplere, tedbirlere 'baş vurdu. 'İktidara Demok
rat Parti geldikten ısonra «devri sabık yarat-
mıyacağız» diye bir «öz sarf edildi. O zaman 
C. H. P. nin ımerkezinde /vazifeli bir arkadaşınız 
olarak ibeniın de iştirak ettiğim mesul grup, 
devri sabık yaratmııyacağız sözüne karşı, C. II. 
P. nin müruruzamanı da. kabul etıniyerek geç
miş devrin hesaplarını vermeye hazır olduğunu 
Türk. umtımi efkârına arz etmişti. Bunun ifade 
ettiği 'mâna; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
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devrinde hiçbir gayrimeşru tasarrufa el uzat
madığının, geçmiş devirlerin, ıgerek kendisinin 
içinde (bünyesinde bulunan Devlet adamları 
devrine ve gerekse o zaman Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrılıp diğer bir siyasi teşekkülü 
kuran ve Cumhuriyet \Halk Partisi iktidarında 
Devlet idaresinde vazifeli olan insanların dev-/ 
rine aidolan hesapları da vermeye hazır (olduğu 
yolundadı r. 

1951 ısenesinde halk evleri alındı. Esasen 
Cumhuriyet Halk Partisi 1947 kurultayında; 
halk evlerinin millî (bir Ikültür 'müessesesi 'oldu
ğunu, bunun millet hayatına faydalı hizmetler 
yaptığını mülâhaza ederek, çok partili 'hayata 
girdiğimiz o devirde, halk 'evlerinin hir siyasî 
teşekkülün emrinde ve hizmetinde olmasının 
çok partili hayatta faydasız 'olduğunu, bunun 
bir tesis halinde millete hizmetine devam et
mesi lüzumuna kaani olduğu, karar altına 
almıştı. 

1947 kurultayı ile 1960 senesi arasında C. 
II. P. olarak o zaman başlıca büyük muhalefet 
partisi olan Demokrat Par t i idarecileriyle te
masa ıgeçdik ve bu müesseselerin bizim parti
nin emrinde ve hizmetinde olmaktan çıkarılma
sını, tesis haline [getirilmesi lüzumunu onlara 
da, ifade ettik. Yapalım, edelim s'özleri ile 
19'50 senesine 'kadar hu müesseseler maalesef is
tediğimiz tesis haline (getirilemedi. 1964 sene
sinde de Yüksek Meclisimizin üyeleri tarafından 
bilindiği gibi, halk evlerinin C. 'H. P. nin elinden 
alınarak kapatı'lması şıkkı .tercih edildi. 

Halbuki bu İcanun çıktığı zaman C. H. P. 
Türkiye'de birçok yerlerde yeni halk evleri in
şa. ettirmek üz'ere idi ve bunlar mütaahlbitlerine 
ilhale edilmişti. Kanun çıkınca halk evleri C. 
H. P. nin elinden alındı, fakat inşası devanı 
eden halk /evlerinin borçları C. H. P. ne 'ödet
tirildi. Böyle 'garip hâdiseleri sırf Yüksek Mec
lisi tenvir için arz ediyorum. 

'Nihayet 1953 senesi sonunda Cumhuriyet 
Halk Partisinin mallan da istirdadedildi. 6 
zanıan Cumhuriyet Halk Partisinin defterine, 
kalemine varıncaya kadar, ne varlığı varsa hep
si, 'elinden alındı. Cumhuriyet Halk Partili .me
buslarının, şimdi hev partili ane'bus arkadaşla
rımızın yaptıkları gibi, 'gruplarına yaptikları 
tebemıkırdan Ibirikmiş olan 3 yüz bin liraya ya
kın parası da yine o devrin zihniyetiyle Cum
huriyet Halk Partisinin elinden alındı . 1953 
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senesinde çıkmış olan bir kaımınla da partilere 
yapılan yardımlar zimni'et olarak mütalâa 
edildi. 

Geçmişin 'bu olaylarını böylece ve kısaca 
geçdikten sonra, grupumuz adına 'bu son ka
tilin hakkında da no'ktai nazarımızı arz «etmek 
isterim. 

(Sayın Alican arkadaşımın da ifade etliği 
gibi, Yüksek Meclisiniz, bir devrin tasfiyesi 
hususunda Hinden gelen bütün gayreti sarf et
mektedir. 'Bu- ıdevir tasfiye edilmeli, artık 
bundan bir -d «Ih a 'bahsedilme m el id ir. Ne kimse 
bunun 'mirauçısıdır, ne de kimse o devrin bir 
düşmanıdır. Artık bu münakaşalı ıha ya ti terk 
etmeliyiz. -(Bravo sesleri) önümüz aydınlık bir 
devir olarak memleketin geleceğine emniyetle 
ba'kan. ve memleketin -geleceğinde milletimizin 
ıııülıtaçaoldıığu 'hizmetleri yapabilmek için el 
ve 'gönül (birliği ille bu geri kalmış güzel mem
leketi, iham 1 eler yaptırmak 'suretiyle, hep bir
likte ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. 

Mütemadi bir 'çekişme, mütemadiyen birbi
rimizi hırpalamak suretiyle millete vadettiğimlz 
hizmeti yapmamıza imkân olıin-adığını şüphesiz 
ki takdir edersiniz. Bu -balamdan biz de, Ali
can arkadaşımız gibi, bu tasfiyenin ta ra fi ısı
yız ive bu nıaiksatla da l i3 sayılı 'Kanun tadil 
edilirken, protokolü da tecavüz ederek, daha 
bir kısım vatandaşlarımızın bu eski devrin tas
fiyesi -sırasında Meclisin Yüksek âtifetiue sığı
narak cezaların]ıı affedilmesi cihetine de gidi
yoruz. 

Gruplarımız arasında bir af meselesi uzun 
zaman konuşuldu. Nihayet her parti kendisine 
mahsus usulleriyle bir neticeye vardı. Biz, grıı-
pumuzda bu meseleyi konuştuk ve bu Af Kanu
nunun biraz da şümullü olarak çıkması .yolunda 
prensip kararma vardık. 

Hükümet, parti temsilcileriyle de teşriki me
sai ederek, af kanun tasarısını Yüksek Meclise 
getirdi ve bu tasarı, Adliye Encümeninde konu
şulmaya başlandı. Hükümetin Meclise getirmiş 
olduğu tasarı, müzakeresini ve şiddetli münaka
şasını yaptığımız metin, böyle değildi. O metin
de, (Siyasi partilere yapılan bağışlar) diye bir 
hüküm mevcut değildi. Şüphe yok ki, ben de Ali
can arkadaşını gibi ifade edeceğim; bir Hükü
met tasarıyı Meclise sevk eder, o tasarı ile ilgili 
vekil, Ekrem Beyefendinin ifade ettiği kelime
leri söylüyorum, prensip meseleleri hariç, Hü-

20 . 2 . 1963 O : 4 
kümetin temsilcisidir. Orada oturur, konuşur, 
müzakereye iştirak eder, Ama, ben belki yanlış 
anladım,' belki de öyle demek istemediler. Biz, 
grup olarak siyasi partilere bağışı, sevk edilen 
kanunda prensip meselesi telâkki etmekteyiz. 
Günkü, bu kanunun esprisinde 10 liralık zim
meti dahi affetmiyen hükümler mevcuttur. Bu 
hükümler muvacehesinde diğer taraftan altında 
ne kadar miktarın yattığını bilmediğimiz ve fa
kat mahkeme kararı ile partiye yapılan bağışla
rın zimmet olarak kabul edilmesi ve bunu yapan
ların mahkûm edilmesi kesbi katiyet ettiği halde, 
altında miktarını bilmediğimiz rakamı partilere 
bağış olarak yapanların cezadan muafiyetini dü
şünmemize de imkân ve ihtimal tasavvur-edile
mez. Grupumuz bu bakımdan bu kanunun bu 
maddesinin üzerinde çalışılmaya muhtaç, bir hale 
geldiği kanaatini taşımaktadır. Bu maddenin bu 
haliyle çıkmasına grupumuz muarızdır. O bakım
dan, encümen arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
meseleyi kendileri mi alırlar, yoksa Meclis He
yeti Umum iyesi olarak hepimiz bunun yeniden 
güzden geçirilmesi mevzuunda bir karara mı va-

Tirız, ama her ne hal ise, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bu maddenin değiştirilmesi kanaat ve 
kararını taşımaktayız. Bunu Yüksek Heyetinize 
arz etmek için huzurunuza gelmiş bulundum. 
Bir taraftan bu madde hakkında noktai nazarımı 
söylerken, diğer taraftan, da meselelerin mahiye
tini ve derinliğini bilmiyen bir değerli arkadaşı
mın C. H. P. sini itham eder mahiyetteki sözle
rine de cevap vermiş oluyorum. 

Teşekkür ederim, efendim. (Ortadan, sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cihat Bilgehan, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz 
daha müptedi bir mebus iken bu kürsüden Yük
sek Meclisin bir arena değil; fakat bir forum ol
duğunu ifade etmiştim. Aradan aylar geçtikten 
sonra buradan aynı sözleri tekrar etmenin bü
yük hüznü içinde sizlere hitabediyoruın. Bugün 
çıkan hâdiseler Adalet Partisi Grupu tarafından 
cidden teessüre ve teessüfe şayan bir hal olarak 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Biz, A. P. olarak 
bu kanun görüşülmeye başlandığı zaman ne yap
tık, arkadaşlar? Kanunun bir an evvel çıkmasını 
teminen grup kararına rağmen konuşmak isti-
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yen arkadaşlarımıza dahi mâni olduk, bu kürsü
de kendi arkadaşımızı tenkid etmek gibi bir du
ruma düştük. Bizim bütün bu iyi niyetlerimize 
ve fedakârlıklarımıza karşı gösterilen manzara 
nedir? Biz bunu niçin, yapıyoruz? Biz şuna ina
nıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti ancak ve an
cak bir parlâmentonun mevcudiyetiyle idame ve 
ilâ edilebilir. Bunun aksine olan kanaatler tama
men hilafı hakikattir. Ve biz Türkiye'de parlâ
mento ' hâkimiyetinin temini için türlü tecavüz 
ve hakarete mâruz kalsak dahi bunları taham
mülle karşılıyaeağız. Bizim için böyle bir kanu
nun çıkmasından daha çok, İni Parlâmentonun 
hâkimiyeti mühimdir. 

Muhterem arkadaşlarını; Hükümet adına vâ
ki konuşmaların nasıl olması Jâzımgeldiği hak
kımda sayın YY T. P. Genel Başkanı Ekrem Ali-
can'ın fikirlerine tamamen iştirak ediyoruz. Hü
kümet adına konuşan zevat sadece mensubolduğu 
Hükümetin fikrini müdafaa eder; yoksa, ne şah
sının ve ne de partinin her hangi bir şekilde 
müdafaasını yapmak için buraya çıkmaz. Bu kür
süye çıktığı anda, Hükümetin mensubu ve Tür
kiye Cumhuriyetini temsil eden bir insan olarak 
konuşması icabodıer. Ben, muhalif partili ola
rak kendisine itimat oyu vermemiş olmama rağ
men o benim Hükümetimdir ve bütün Türk mille
tini temsil eder. Bunun haysiyetini, bunun ul
viyetini idrak etmedikten sonra buradaki konuş
maların Hükümet adına olmadığına biz inanı
yoruz. Bu bakımdan Hükümeti suçlamıyoruz. 
Bizim suçladıklarımız, Hükümet adına konuş
mak için kürsüye çıkıp da, sadece kendi parti
lerinden ve şahıslarından behseden kimselerdir. 
Bu arada ben şahsan büyük üzüntü duydum. Sa
yın Profesör Feyzioğlu'nun büyük devlet, adamı 
olacağı hakkında bir ümidim vardı. Fakat, ken
disinin buradaki alettevali beyanlarını dinledik
ten sonra bu ümidim her gün biraz daha kırıl
mış olmaktan eza duymaktayım. (Karşılıklı ko-

.nuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aysanı, çok rica ederim. 
Sözlerinizi buradan duyuyorum. Karşılıklı ko
nuşmayın. Buyurun sayın Bilgehan. 

'CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu kürsüye çıkıyor ve sanki, 
kendileri istiyormuş da, başkaları istemiyormuş 
gibi «biz milyonları kimseye yedürmiyeceğiz» di
yorlar. Kim yedirmek istiyor arkadaşlar? Biz 
de milyonları yedirmek istemiyoruz. (Gürültü-
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ier, gülüşmeler) Sizin hiç birinize cevap vermi-
yeceğim arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlar; bu maddenin tedvini sıra
sında durumun nasıl olduğu hakkında sayın 
Başbakan Yardımcısı burada ifadede bulundu
lar. Bunu takiben konuşan C. H. P. nin sayın 
sözcüsü bu hususta Hükümetle beraber olmadık
larını ifade ettiler. Bu madide hakkında bizim 
bir karara varabilmemiz için evvelemirde, Hü
kümet kanatlarının anlaşması ve aralarındaki 
ihtilâli giderdikten sonra buraya gelmeleri zaru
retine inanmaktayız. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü C. 11. P. nin mal
lan ve sairesi hakkında burada malûmat 
verdiler. Bunlar kendilerinin bilebilecekle
ri şeylerdir. Ve ne mallarının alınmasın
da bizim dahlimiz ve rolümüz olmuştur 
ve ne de bunların nereden temin edildiği hak
kında bir fikir sahibiyiz. Bu işe bizim cevap 
vermemize lüzum görmemekteyiz. 

Biz, Adalet Partisi olarak buradaki müzake
relerin Türk milletinin olgunluğuna yakışır bir 
şekiklle devam etmesini arzu .etmekteyiz. Kim 
olur zorla, maksuduna rehyabı zafer! Zorla 
hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Fikirler burada 
söylenir, reye koyulur, reyde kim kazanırsa o 
maksadına vâsıl olur. Arkadaşlar, bizim Adalet 
Partisi olarak Yüksek Meclisten istirhamımız 
odur ki, buradaki müzakereler Türk milletinin 
vrekar ve haysiyetine muvafık bir şekilde devam 
ettirilsin. 

Madde hakkındaki görüşümüzü, Hükümetin 
kanatlarının bu husustaki ihtilâflarının t.ideril-
ıııesinden sonra, arz ve izah edeceğiz. Hepinizi 
hürmetle selamlarını. (Alkışlar) 

TURHAN FUYZtOĞLU (Kayseri) — Söy
lediğim fikirlerim yanlış aksettirildi. Salısını 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
TURHAN FUYZİOĞLU (Kayseri) — Cok 

muhterem arkadaşlarım, bir zühulü tashih et
mek mecburiyetinde olduğum için huzurunuz
dayım. 

Sayın Bilgehan, benim son konuşmamı Hü
kümet adına yaptığını iddiasını ileri sürdü ve 
bütün sözlerini bunun üzerine.bina etti. Bende
niz son defa söz istediğim zaman, Sayın Başka
nın, Hükümet adına konuşursanız söz verebili
rim, tarzındaki müdahalelerine rağmen, hayır. 
şahsım adına konuşacağım, diye tasrih ettim. 
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H ü k ü m e t adına konuşmadım, son defa ; bir mil
letvekili olarak, şahsım adına konuştum. Baş
kanın nıütaaddi t defalar, ancak Hükümet adına 
söz istersen ancak o zaman söz verebileceğini 
beyan etmesine rağmen, Hükümet adına konuş
ma talebinde bulunmayı bilerek reddett im. 
Madde üzerinde Hükümet adına daha evvel bir 
konuşma yaptım. Bu yaptığını konuşmada ay
nen şunu arz ettim : Bir ha t ip arkadaşımız, bi
zim par t iye mensup bir ha t ip arkadaşımız, örtü
lü ödenekten siyasi par t i le re bağışta bulunul
duğu, hat tâ bir milletvekilinin .yakın zam,in ön
ce vermiş olduğu bir sözlü soruya göre, İT) I<]kim 
seçimlerinden sonraki devrede böyle bir hâdise 
vukubu lduğu iddiasının da bu Meclisin kürsü
süne k a d a r getir i ldiği yolundaki beyanları üze
rine, elbette ki, Başbakan bu rada bulunmadığı
na göre, yalnız bu sözlü soru vesilesiyle kendisi
nin bu hususta bilgisi bütün Hükümet üyelerine 
in t ikal etmiş olduğuna göre, bir hususu açıkça 
tavzih için huzurunuza geldim. 

Sureti kat îyede kanun dışı, prensipler dışı, 
fazilet dışı bir kul lanma yoluna gidilmemiştir. 
Hiçbir siyasi par t iye ör tü lü ödenekten bir ku
ruş veri lmemiştir ve suret i kafiyede böyle bir 
şeyin affın şümulü içine alınmasına muvafakat 
etmeyiz, dedim. Tıpkı, sabahleyin Sayın Başba
kanın ağzından, bendenizin ağzından dinledik
leri gibi, sıfat ve memuriyet vazifesini suiisti
mal konusunda seçimlerden bu yana işlenmiş 
suçlar varsa, bunların affın şümulü dışında kal
masında nasıl musir isek, siyasi par t i lere yapı
lan bağışlar konusunda da asla bir affı, hele bu
güne k a d a r gelecek bir affı kabul edemeyiz. 
Bu görüşü ifade etmek, böyle bir mevzu bu kür
süye getir i ldikten sonra, vazifesini müdrik, hay
siyetine bağlı bir Hükümet in vazifesidir. Böyle 
bir du rumda susan Hükümet vazifesini yapma
mış olur. 

Maddenin esasında Hükümet içinde Adliye 
Bakanı arkadaşımızın yetkil i olduğu ve siyasi 
par t i le re ' bağışlar kelimesinin bu maddeden çı
karı lması yolunda, başka bir kimsenin beyanda 
bulunmıyacağı konusuna gelince, hulûs ile huzu
runuzda bu noktayı açıklamak isterim. 

Bu tasarı Bakanlar Kuru lunda konuşulur
ken^ bendeniz vazife icabı, toplant ıda buluna
madım. Faka t metni d ikka t le okudum. Hükü
met ten gelen metinde bu f ıkra yoktur . Hükü
met ten gelen met inde bahis konusu olan bendin 

birinci kısmı aynen mevcuttur . Komisyonda bu 
kısmı aynen almakla beraber, satırbaşı yapıl
mak suretiyle bir ilâve vukubulmuştur . 

BAŞKAN — Sayın hYyzioğlu yalnız sözleri
nizi tavzih için söz almış bulunuyorsunuz, çok 
rica ederim, esasa girmeyiniz. İhsasa girmek is
terseniz Hükümet adına söz alıp. almadığınızı 
söyleyiniz. 

TURHAN hUYZİOGLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, lütfedin, hakikat in aydınlanması 
bakımından yardımcı olunuz. Sadece bu mevzu-
daki beyanlarımın ne ölçüde bir vazife ifası cüm
lesinden olduğunu .ve sağdan, soldan çeşitli, isti
kametlerden gelen tarizlerin ne k a d a r haksız o-
duğunu savunma sadedinde ifade etmeye mecbu
rum. Savunma hakkımı bağışlamazsanız, ben 
arkadaşlar ımın ve umumi efkârın mevzuu anla
makta yine de güçlük çekmiyeceğinc kaaniim. 
Lütfederseniz, devam edeyim. 

BALKAN - •- Estağfurullah buyurun , 
TURHAN KUYZİOCİBU (Devamla) — «Di

nî, hayrı ve sosyal sebeplerle...» pekâlâ. «Memur 
ve müstahdemlerin nakil, tâyin ve terfi gibi öz
lük işleri...» Bh, bir devrin icapları olarak şu 
veya bu sebeple bâzı baskılar, haksız nakiller ol
muş, bundan dolayı şimdi, umum müdürleri , 
müsteşarları takibat alt ında bulundurmakta fay
da olınıyabilir diye düşünülmüş. «Resmî vasıta
ların özel işlerde kullanılması..» Unutal ım, bun
ları tasfiye edelim, diye yine bir kanun (2.T7 sa
yılı Kanun) çıkarılmış; o zamandan beri bu iş
ler bir tasfiyeye uğratılmış, maziyi bırakalım.. 
Hepsi güzel. Fakat «Part i lere yapılan bağışlar.» 
deniyor ve fıkranın yazılış tarzı itibariyle bir 
süre olmaksızın 29 Ekim tarihini de 15 Şubal'a, 
getirilmek suretiyle ıgünümüze kadar , 5 gün ön
cesine kadar, parti lere ' yapılan bağışlar affın 
şümulü içine almıyor. Part i lere yapılan bağış 
nedir? Burada bir ağırbaşlı, bilimsel münakaşa 
oldu, Orhan Apaydın arkadaşımızla. Dedi ki, 
«iBunun zimmetle alâkası yoktur.» Bendeniz, 
ilâm elde olarak kendisine dedim ki, «Memle
kette 'bugün bir ilâm vardır, kesinleşmiş bir 
mahkeme kararı vardır, siyasi partiye, kemli 
mensubolduğu siyasi partiye Devlet hazinesin
den milyonlar bağışlamak zimmettir,» denmiş. 
Ceza K a n u n u n u n 202 nei maddesinin şümulü 
ieine giren zimmet suçudur, denmiş. Buna göre 
bir karar sadır olmuş. 
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Bay m Satır arkadaşımızın grupumuz adına 

yaptığı konuşmada pek ıgiizcl ifade ettiği gibi, 
10 liralık zimmet suçunu affetmiyor bu kanun, 
J5 liralık zimmet suçunu affetmiyor bu kanun; 
Hükümetçe teshil edilmiş prensipler içerisinde 
10 liralık zimmet suçunu affetmiyen bir kanu
nun, bunun bin misli, yüzbhı misli bir zimmeti 
affedeceği hafsalama sığmadığı için, Hükümet 
l)iı maddenin bu şekilde anlaşılmasına veya 'bu 
mânaya gelecek bir maddenin yazılmasına ta
raftar olamaz düşüncesiyle, Adliye Vekili arka
daşıma koştum; Ceza fşleri Umum Müdürü Me
lih bey arkadaşımla konuştum. Melih bey arka
daşım burada, ellerindeki metne bakarlarsa bu
radaki üç kelimenin etrafının kendi kalemleriy
le çizilmiş olduğunu görecektir. Bana aynen ifa
de ettiği şudur: «Bunun doğru olmıyaeağrnıı, şu 
komisyon halinde çalışan muhtelif partilere 
mensup arkadaşlara ifade eltim, partilere yapı
lan bağışlar affın şümulü dışında kalmalıdır, de
dim. Fakat İm fikrimi kabul •ettiremedim, bu 
doğru olmaz.» İşte Ceza İşleri Umum Müdürü 
arkadaşımız burada. Bunun doğru olmıyacağı 
.mevzuunda, yanında oturan Adliye Vekili ar 
kadaşımla ve Hükümet adına kabul elti denilen 
Umum Müdür arkadaşımın bu 'beyanına muttali 
olduktan sonra, -mesul bir Hükümet üyesi ola
rak, hele vâki olan sualden sonra, «hayır, bu 
tarzda hazineden zimmet şeklinde büyük mik
tarlar bağışlanmasını da içine alacak bir affı bu 
tasarı .derpiş edemez» dedim. 

•Arkadaşlarım, bu noktada bizim görüşümüz 
şudur: Bakanlar Kurulunda karar verdik. Sade
ce Adliye Bakanı Hükümet adına, teknik tefer
ruat konusunda gider, beyanda bulunur, görüşü 
değildir. Burada açıkça ifade edeyim, Sayın 
Ekrem Alican'ın dediği gibi evet Bakanlar Ko
misyonda Hükümet adına beyanda bulunurlar; 
fakat bir temel prensip meselesi .gelip çattığı za
man bu mevzuda Hükümet üyelerinin muvafa
kati olmadan benim adıma, Ekrem Aliean arka
daşım adına, Hükümet adına bir beyanda bu-
1 unmazlar. 

Muhterem arkadaşlar; 10 liralık bir zimmeti 
affetmiyen bir tasarı hazırlanmıştır. Bu pren
sipten mülhem, 10 liralık zimmeti affetmiyen 
bir tasarının içine, milyonlarca liralık zimmeti 
affetmek mânasını, neticesini doğurabilecek 
olan bir hükmün girmesi, Hükümette yeniden 
müzakere edilmeden ayak üstü muvafakat edi-
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lebilecek veya teknik kelime ve virgül tashih
lerinden mâdut değildir. 

Bu bakımdan, böyle bir şeyin Ceza İğleri 
Umum Müdürü sıfatiyle Melih Beyin ağzından 
veya Vekil arkadaşımın ağzından çıkmış olması 
halinde dahi, bendeniz bir Hükümet üyesi ola
rak, 10 liralık zimmeti affetmezken,, bunun kat 
be kat üstünde zimmet suçunu affetmek gibi bir 
yola gitmekte mazur olduğunu ve buna Hükü
met adına bu kürsüden böyle söylenmiş, o halde 
benim namıma söylenmiş kabule mecburum, di
ye boynumuzu uzatmakta mazurum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet adına 
yapmadığım, şahsım adına yaptığım konuşmada 
milyonların heba edilmesine göz yumulmaz sö
zünü sadece bir iki cümle söyledikten sonra vâ
ki olan büyük uğultu ve gürültü karşısında, tıp
kı Sayın Bilgehan arkadaşımızın dediği gibi, 
Meclisin bir forum olduğunu düşünerek ve gü
rültü ile bu bağışın sağlanmasına imkân olmıya-
cağını düşünerek kati inancımı ifade ettim. Ar
kadaşınım şimdiki konuşması bana ümit verdi. 
l>u Meclis bütün kanaatlariyle Devlet Hazine
sinden bu şekilde bir zimmetin bağışlanmasına 
ve böyle bir suçun affına mutlaka karşı koya
caktır. Bu inançla huzurunuzdan ayrılıyorum. 
İşbirliği ile karşı koyacaksınız arkadaşlarım. 
(Ortadan, alkışlar.) 

BASICAN — Buyurun Sayın Orhan. Apay
dın. Parti grııpıı adına mı konuşacaksınız?. 
Kvet. 

V. T. P. (IRUPU ADINA ORHAN APAY
DIN" (Aydın) — Muhterem arkadaşlarını, orta
da büyük bir yanlış anlayış vardır. Bir hata
nın içine düşülüyor. Idvvelâ, Hükümet tasarısı 
ile komisyonun yaptığı tadilât neticesinde hâ
sıl olan metin arasında ne fark vardır? Hükü
met tasarısının ((-}•) bendi: 118 sayılı Af Kanıı-

.ıııınun 3 ncü maddesinin (L) ve (M) bentlerin
de gösterilen şahıslarla, şeriklerinin muayyen 
müesseselerde işledikleri, vazifeyi suiistimal fiil
lerini affın şümulü haricinde bırakmıştır. 

^iıııdi, bu müesseselerin dışında kalan, diğer 
bütün Devlet müesseselerinde bu şahısların işle
dikleri vazifeyi suiistimal fiilleri affın şümulü
ne dâhildir. 

Bu ne demektir': Yani, meselâ, Sünıerbank 
veya diğer bir müessese haricinde, Etibankta 
bir vazifeyi suiistimal suçu varsa, o affın şü
mulüne dâhildir. Vazifeyi suiistimal fiili mııh-
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telif şekilde işlenebilir. Sonra, vazifeyi suiis
timal fiiliyle, zimmet suçu arasında, çok değer
li arkadaşım Turhan Feyzioğlu gayet iyi bilir, 
büyük farklar vardır. Vazifeyi-suiistimal suiis
timal suçunda zarar unsuru nıevzuubahis değil
dir. Temyiz Mahkemesinin İm husustaki içtihat
ları müstakardır. 

Şimdi ne oluyor? Hükümet tasarısına göre 
vazifeyi suiistimal fiili meselâ Etibankta işlen
mişse Hükümet bunu kabul etmiştir. Mutabık 
kalacağız, Turhan Feyzioğlu arkadaşımızla, 
Eski bir arkadaşımdır, zekâ ve bilgisini gayet 
iyi bilirim, mutlaka anlaşacağız. Hükümet ta
sarısında şu ilâve yapılmadan da'hi,- Hükümet 
tasarısının metni ile, Etibankta siyasi partile
re yapılan bağış dolayısiyle, vazifeyi suiisti
mal fiili affın şümulüne dâhil rai, değil mi? 
Dâhildir, Hükümet tasarısına göre dâhildir, 

Komisyon diyor ki; «evet bu dört müesse
sede bâzı suiistimal 'hâdiselerinin olduğu iddia 
edilmektedir, bunlar efkârı umumiyede tered
düt uyandırıyor, bunları affın şümulü haricin
de bırakalım.» Bunda mutabıkız, Koalisyon pro
tokolü da bu esas dahilindedir. Fakat komis
yon, müsavat esasında, nihayet ıhepsi hukuk
çu arkadaşlardan mürekkeptir; orada şu mü
lâhazalar ileri sürülüyor. Evet bu suçlar hariç 
kalsın ama, meselâ Etibankta aynı fiili işliyen 
bir memuru affediyoruz da, bir partiye bağış 
yaptığından dolayı Sümerbanktakini neden af
fetmiyoruz? Bu, müsavat esaslarını rencide 
eder, diyor ve bu fiilleri hariç bırakıyor. 

Arkadaşlar, bu kanun çıktığı zaman, vâzıı 
kanunun maksadı anlaşılacaktır. Muayyen 
dâvalar kasdedilmiştir. Yoksa siyasi partilere 
bağış fiili diye bir düşünce yoktur. Müsavat 
esasları bakımından bu kaydı haklı olarak 
koymuştur. Tekrar komisyona gitse ve Tur
han Feyzioğlu da gelse karşılıklı münakaşa et ; 

sek, bu fıkra yine böyle çıkacaktır. Kendisi
nin müsavat esaslarına çok riayetkar olduğu
nu bilirim, yine 'bu fıkra kendisinin muvafa
kati ile konacaktır. Bu zaruridir. 

Şimdi, örtülü ödenek ve zimmet suçu mese
lesine geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, metin şöyle : Partile
re yapılan bağışlarla ilgili sıfat ve vazifeyi sui
istimal fiilleri. 

Şimdi, burada bir zarar unsuru var, bir de 
mücerret suç unsuru yar. Ortada bir zarar var

sa, şüp'hesiz idare, Hazine, hukuki mesuliyet 
bakımından ilgiliyi takibeder. 

Biz ne yapıyoruz? Biz, ceza bakımından, ce
za cephesinden bunun affı cihetine gidiyoruz. 
Şimdi, evvelâ Turhan Feyzioğlu arkadaşımız 

.mütemadiyen, bunu tekrar ediyor; zimmettir 
diyor. Hukukçu olmaya lüzum yok; içinizde 
'hekim veya başka meslekten olanlar da var; 
madde sarihtir, «Partilere yapılan bağışlarla 
ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal fiilleri» bu, 
zimmet olarak da vasıflandırılabilir; ama şart
ları tahakkuk ettiği takdirde vasıflandırıla
bilir. Kasıt bakımından, maddi unsur bakı
mından hâkim ele alır, «İm zimmet suçudur» 
der, zimmet suçu bu Af Kanununun şümulü ha
ricindedir, o zaman zaten Af Kanunu işlemez. 
Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, bir incir 
çekirdeğini doldurmıyan bir meselede fırtına 
yaratıyoruz, bir yanlış anlayış vardır, bir 
zimmet suçunun affı meselesi ortada yoktur, 
mücerret vazifeyi silistim al fiili; tekrar edi
yorum Feyzioğlu arkadaşımız gayet iyi bilir
ler, burada, zarar unsuru yoktur, örtülü öde
nek dâvasında bendeniz müdafii idim, müda
faasını ben yaptım. Bu dosyadaki müspet fiil 
unsurları ile ve verilen kararla bu vazifeyi sui
istimal fiilinin (hiçbir alâkası mevcut değildir. 
Arkadaşlar, çok rica ederim, yanlış anlamayın 
politik bir konuşma yapmıyorum. Emsal ka
rarlardır, normal mahkeme kararlarıdır. Yan
lış anlamayın, çok rica ederim. Biz, normal 
mahkemelerin kararlarını emsal olarak alırız. 
Normal mahkemelerin kararları bakımından 
şu fıkradaki fiili nasıl zimmet suçu olarak va
sıflandırırsın? Bu (hukukan mümkün değildir. 
Sinirli bir hava; kıymetli arkadaşım, hukuk 
profesörü, kıymetli Turhan Feyzioğlu'nu böyle 
bir düşünceye götürdü. Yanlıştır arkadaşlar. 
Partinizde de hukukçu arkadaşlar vardır; 
objektif olarak düşünelim. Böyle şey olmaz. 
Siz, Etibanktaki 'bir memuru affedeceksiniz. 
Fakat, aynı fiiliden dolayı, Sümerbanktaki 
bir memuru affın şümulü dışında bırakacaksı
nız. 

Bu, hukuk bakımından, hukukçu arkadaş
larımızın vicdanını rencide etmiştir. Böyle. 
'bu şekilde bir kanun çıkmaz arkadaşlar. Böyle 
bir metnin burada bulunması zaruridir. Yahut, 
bu fıkrayı başka türlü hallederiz. Fakat, o 
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zaman da Koalisyon protokolünün dışına çıka
rız. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Prensipler. 
ORHAN APAYDTN (Devamla) — Prensip

ler dedi, Kemal Satır arkadaşımız. Prensipler 
böyledir, prensiplere sadık kalalım. Ama, pren
sipleri koyarken yanılmışsınız, şimdi vazgeçe
bilirsiniz, o başka mesele, oturur konuşursu
nuz. Hukuken olarak biz, mütalâa dermeyan 
etmeye meeburuz. Hürmetlerimle.' (Alkışlar) 

BAŞKI4N — Değiştirge önengesi ile birlikte 
bir de takrir var, >okutaeağım. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Vazife suiistimali ile Devleti ve milleti za

rara sokmuş olanların affını derpiş eden mad
denin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

izmir 
Neeip Mirkelâmoğlu 

izmir 
Ziya, Hanlı an 

Mardin 
Şevki Avsan 

tamir 
Arif Krtıınga 

Ankara 
ibrahim. tmirzalıoğlu 

Kırklareli 
Abdurrahman Al tuğ 

Yüksek Başkan I ığa 
4 neü maddenin (G) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederiz : 
113 sayılı Af Kanununun 3 neü maddesinin 

(L) ve (M) bentlerinde gösterilen şahıslarla, 
şeriklerinin vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar, dinî, hayrı ve sosyal sebeplerle 
veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan har
camalar, partilere yapılan bağışlar memur ve 
müstahdemlerin veya resmî vasıtaların özel 
işlerde kullanılması ile ilgili sıfat ve vazifeyi 
suistimal suçları hakkında birinci madde hük
mü uygulanır. 

istanbul Manisa. 
Sabri Vardarlı Muammer Ertem 

Yüksek Başkanlığa 
4 neü mad'deniu (G) bendinin son fıkrasın

daki «Partilere yapılan bağışlar» ibaresinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
îbılıhim öktem 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 'ka

nun tasarısının 4 neü maddesinin (C) bendi

nin ikinci fıkrasında yazılı «..Partilere yapı
lan bağışlar..» cümlesinin metinden çıkarılma-
sını arz ve teklif ederiz. 

Afyon. Karahisar Afyon Kara hisar 
Asım Yılmaz Şükrü Yüzba.şıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Af tasarısının yeni '•) ne il madde, (G) fık

rasının Adalet Komisyonu metninin ikinci ben
dinin o neü satırındaki (Partilere yapılan ba
ğışlar) ibaresinin metinden çıkarılmasını, Sa
yın Elâzığ Milletvekili ve C. H. P. M. M. Grupu 
adına konuşmuş bulunan Kemal Satır'm 'kür
süde bir'az evvel helirtttiği sebeplere binaen, 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Niğdo 
Reşit Ülker Asım Eren 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Görüşülmekte, bulunan (G) fıkrasındaki ve

rimsiz münakaşalarım tek sebebi (G) fıkrası
nın 2 nei bendimle yazdı durumun (birinci 
'bendine nıâtufiyetinin sarahatan anlaşılmamıa-
sındadır. 

Aslında ise : 2 nei bent, 'birinci 'bentte ya
zılı 4 mücssoıse ile ilgilidir. Fa kut, yazılış şek
linde sarahat yoktur. 

Bu itibarla : 
2 nei bendin (Şu kadar 'ki :) diye başlıyan 

kelimesinden sonra, (Yukarda yazılı dört 
müesseseden) tâbirinin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Edirne, 
Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 neü maddenin (G) bölümünün 2 nei fık

rası içinde affın şümulü içine al imin ikinci 
fıkrada yazılı suçları işliyenlerin de 'affın şü
mulü dışında bırakılmasının oya, vaz'ını arz 
ederim. 

Ankara 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan .1 neü maddenin «G,» ben

dinin son fıkrasının aşağıdaki ışekilde tadili 
arz ve teklif olunur. 

20 . 2 . 19fi3 

. îçol 
Mazhar Arıkan 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 
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Madde : 3. 
G) Şu kadar M; dinî, hayrı ve sosyal se

beplerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış 
olan 'harcamalar, partilere yapılsın bağışlar, 
•memur ve müstahdemlerin nakil, tâyin ve terfi 
gibi özlük işleri, müstahdemlerinin veya. resmî 
vasıtaların özej işjlerde kullanılması veya 
menfaat kasıdına mahkûm olmıyan mûtat idari 
tasarruflar ile ilgili sıfat ve vazifeyi suiis
timal «uçları hakkında, birinci madde hükmü 
uygulanıl». 

Yüksek Başkanlığa 
3 neü maddenin (G) bendinin 2 nei fıkra

sındaki siyasi partilere yapılsın (bağışlar ibare
sinin metin'den çıkarılmasını arz ve teklif ed.e-
rim. 

Niğde 
Ruhi Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin (G) fıkrasının cereyan 

eden müzakerelerin ışığı ailtında yeniden te
zekkür edilmek üzere komisyona geri veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

O. H. P. -adına Y. T. P : Grııpıı akim a 
Bursa Erzincan 

İbrahim öktem Sadık Perinçck 
C. K. M. P. Grupu adına 

Sivas 
Oevad Odyakmaz 

ADALET KOMİSYONU BASK ANT HÜ-
DAÎ ORAL (Denizli) — önergelerle birlikte 
fıkrayı komisyona istiyorum. 

BAŞKAN — içtüzüğün 118 nei maddesi ge
reğince, komisyon tal ebetti için, oylamaya lü
zum yoktur, önergelerle 'birlikte fıkra, komis
yona verilmiştir. 

(önergeler hakkında söz istiyorum, sesleri.) 

BAŞKAN — Şimdi, fıkra hakkında okut
muş olduğumuz değiştirge önergelerini komis
yon geri istemiştir. Şimdi (G) fıkrasının üze
rinde istenmiş olan değişiklik önergelerini 
okutmuş bulunuyoruz, Değiışişlikleri komisyon 
başkanı «bize verine dedi. İçtüzüğün 118 nei 
maddesine göre vermeye mecburum. Ken
dileri aralarında anlaşırlarsa isterler. Komis
yon istemezse, her değişiklik önergesi üzerinde 
ayrıca müzakere açılacaktır, istiyorsunuz de
ğil mi, Komisyon Başkanı Sayın Oral. 

20 . 2 . 1963 O : i 
ADALET KOMİSYONU ÜYESİ İSMAİL 

HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — İstemiyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN" —• Sayın Tekine!, biz komisyonu 
ayrı ayrı 'tanımayız; biz ya Komisyon Baş
kanını veya mazbata muharririni tanırız. De
ğiştirge önergeleri komisyona verilmiştir. 

(II) fıkrasının müzakeresine geçiyoruz. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan.bir önergemiz vardı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAİ 

ORAI'J (Denizli) — Sayın Başkan, diğer fıkra 
ve maddelerin görüşülmesine devam ediniz, ko
misyon burada konuşsun, derhal Başkanlığa 
versin. 

BAŞKAN — Peki efendini; Sayın Mirkc-
lâmoğlu, önergeniz ne hakkında idi? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Gö
rüşülmekte olan Af Kanununun bütçeden son
ra görüşülmesini temin eden bir teklif idi. 

BAŞKAN — Sayın Necip Mirkclâmoğlıı'nun 
vermiş olduğu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Af Kanunu tasarısı 

üzerindeki görüşmeler son derece uzamak isti-
d adı nı göste temektedir. 

Bunun yanında memleketin ilk plânlı kal
kınma bütçesi gecikmektedir. Bu itibarla gö
rüşülmekte bulunan kanunun bütçeden sonra
ya bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Denizli İzmir 
Dr. İsmail Ertan Necip Mirkclâmoğlıı. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında konuş
mak istiyen var mı? 

GİYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz af tasarısı
nın âtideki bir güne tehirine dair verilen öner
genin aleyhindeyim. 

Bu alyın 24 üne kadar çıkarılması icabeden, 
bütçe kanununun müzakerelerinin laf tasarısı 
dofayısiyle bir gün. aksaklığını hepimiz bili
yoruz. Bugünkü müzakereler de müessif hâ
diseler cereyan etti. Buna rağmen affın son 
maddelerine yaklaşmış bulunmaktayız. Bir gü
nümüz heba edildiğine göre bugün bunun çı
karılmanı icabeder. Ancak arkadaşlarım, meş
hur bir söz vardır, derler ki, «Söz, değeri
ni ehlin ağzından alır.» Bugün her partinin 

[ adına grup sözcüleri ve koalisyona dâhil olan 
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Başbakan Yardımcısı da dâhil olmak üzere yap
mış oldukları konuşmalarda bütün liderler ve 
lider durumunda bulunan arkadaşlarımız bir 
noktada ittifak ettiler ve dediler 'ki; «Hiçbi
rimizin gönlü sureti katiyede Devletin milyon
larınım heba olmasına razı olmıyacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, bu sözü söyliyen ehli
yetli ağızların gruplarına da hâkim olduğu pek 
tabiidir. Hal böyle iken (g) bendindeki «Şu 
kadar ki...» diye başlıyan fıkrada «Partilere 
yapılan bağışlar» cümlesi içinde hepinizin ma
lûmudur ki, bir hazinenin zararı mevzuubahis-
tir. 

BAŞKAN —• Yalnız takririn aleyhinde ko
nuşun Sayın Karaca. 

GIYASETTÎN KARAÜA (Devamla) — Par
tilere yapılan yardımlar, şahısların cebinden 
değildir. Hükümetin bütçesinden yapılmıştır. 
Madem ki, bütün partiler ve onların grup 
sözcüleri milyonların heba olmasına razı de
ğillerdir, şu halde bu 'kelimeyi burada çıka
ralım, Âl Kanunu da 15 dakika sonra çıka
caktır, dolayısiyle bütçenin üzerinde de gö
rüşmemize «gidelim. Bu sebeple aleyhindeyim 
arkadaşlarım. İştirak ederseniz memnun olu
rum. 

BAŞKAN —• Af Kanunu tasarısının, büt
çe müzakerelerinden sonraya bırakılmasını is-
tiyen takriri okuttuk. Buyurun Sayın Erdem. 

' ALİ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Erdem. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, müzakere olunan kanun teklifi 5 
partinin Meclis Grup Balkanları tarafından 
verilmiş olan bir takrirle ivedilik ve öncelik
le görüşülmek üzere kabul edilmişti. İvedilik 
ve öncelikle görüşülmesine kanaır verilen bir 
hususun, bir kanunun tehiri hususu artık ba
his mevzuu olamaz. 

Böyle bir takrir müzakere dahi edilemez. Ve 
böyle bir takrir reye dahi vaz'edilemez. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Af tasarısının tehiri hakkın
daki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Takrir reddedilmiştir. Af 
kanunu 'tasarısının müzakerelerine devam edi
yoruz. 

(Ç) fıkrası üzerinde yapılan değişiklik öner
gesi encümence incelenmiş ve bir karara va-

20 . 2 .1963 Ö : 4 
rılmıştır. Encümenin değişiklik yapmış olduğu 
şekli okutuyorum. 

Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499, 503 ve 510 ncu madde
lerinde yazılı suçlar; 

BAŞKAN •— 510 ncu maddenin de ilâvesi
ni derpiş eden bir takrir vardı, bu takrir ko
misyonca nazarı 'itibara alınmış ve madde bu 
şekilde düzeltilmiştir. (Ç) fıkrasını bu şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. (H) fıkrasına ge
çiyoruz. 

H) İstimal ve istihlâk maksadıiyle işlenmiş 
kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun ek 
2 nci maddesinin I, II, III, IV ncü bendinin 
birinci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Kanu
nun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller hariç 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve 1567 
sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadillerini 
ihlâl eyliyen suçlar.; 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen? 
Buyurun Mazhar Arikan. 

MAZHAR ARİKAN (İçel) — Muhterem ar
kadaşlarım, görüşülmekte olan (H) fıkrası 
hakkında 9 . 1 . 1963 te vermiş olduğum bir 
kanun teklifi de vardı. Komisyonda bu tek
lifin tevhidedilerek yüce huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Ayrıca burada da arkadaşlarla bir 
değişiklik önergesi takdim ettik. Gerek tek
lifimin, gerekse değiştirge önergemizin fik
riyatına hâkim olan prensip; bütün dünya hu
kukunca kabul edilmiş ve adalet tarihine mal 
olmuş bir prensiptir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Mazhar Ari
kan. 

Arkadaşlar; çok gürültü oluyor, hatibin 
sözünü dinlemek imkânını bâzı arkadaşları
mız bulamuyorlar. Çok rica ederim; sükûnu 
muhafaza ediniz. Buyurun Arikan. 

MAZHAR ARİKAN (Devamla) — B u prensip, 
«Kanunsuz suç ve ceza olmaz» prensibidir. Muh
terem arkadaşlarımdan istirhamım şudur; fikir
lerimi arz edeceğim ve Yüksek Heyetinizin ha
kemliğine müracaat ediyorum. Reyleriniz ne şe
kilde tecelli ederse etsin, muhteremdir. Bu çatı 
altında her şeyin reylerinizle halledileceğine ina
nan bir arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlarım; cezalandırma hakkı, 
Devlete ait bulunduğuna göre, Devlet bu kud-

— 657 — 
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relini istimal ederken vatandaşın, hak ve hürri
yetlerinin de korunması elbette iktiza eder. Dev
letin cezalandırma fonksiyonunu istimal eder
ken, ferdin hak ve hürriyetine şu \eya hu şekil
de lüzumsuz müdahaleleri önlemek maksadiyle 
meydana çıkan hu prensip, yani, «Kanunsuz suç 
ve ceza olmaz» prensibi, Avrupa'da Montcsqieu 
tarafından müdafaa edilmiş ve kuvvetlerin ay
rılığı prensibi bu, «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» 
düsturunun zaruri bit- neticesidir. Daha sonra 
Beccaria tarafından geniş şekilde müdafaası ya
pılmış, 17 nci asırda da İngiltere'de Hobbes ta
rafından yine müdafaası yapılmış bulunmakta
dır. Ayrıca, bu prensi]) müspet hukuk sahasına 
1798 "Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Be-
yannanıesiyle intikal etmiştir ve keza 1701 - 1793 
tarihli Fransız Anayasasına, 1810 tarihli Fran
sız Ceza Kanununa 1813 tarihli Bavyera Ceza 
Kanununda ve onu takiben Avrupa milletleri 
ceza kanunlarında yer almış bulunmaktadır. 
1948 senesinde İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinde de yerini bulmuş ve 11 nci maddenin 
ikinci fıkrasında hüküm yer almıştır. 

BAŞKAN —• Sayın Arıkan, konuşmaların 
beş dakika ile tahdidedilmiş olduğunu hatırlat
mak isterim, aksi halde sözünüzü kesmek mecbu
riyetinde kalacağım, ona göre konuşmalarınızı 
ayarlayınız. 

MAZTTAR ARTKAN (Devamla) — Nihayet, 
«Kanunsuz suç ve ceza olmaz» prensibi, 334 sayılı 
Anayasamızın 33 ncü maddesinde almış bulun
maktadır. Buna göre, «Bir kimse suç işlediği za
man, yürürlükte bulunan kanunun suç sayma
dığı bir fiilden dolayı tecziye edilemez.» denmek
ledir. Ayrıca, Ceza Kanunumuzun 1 nci madde
sinde de hüküm yer almış bulunmaktadır. Bina
enaleyh, sucu ve cezayı kanun tâyin etmektedir. 
Kanun ise, Anayasamızın 5 nci maddesine göre; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapıl-' 
maktadır ve yine Anayasamızın 5 nci maddesi 
bu hakkın hiçbir makama devredilemiyeceğine 
âmirdir. Hal böyle iken, 1567 sayılı Türk Para
sının Kıymetinin Korunması hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesi, suç tâyini ve tavsifi yetki-. 
sini Bakanlar Kuruluna devretmiştir. Bu kanu
nun ikinci maddesi, bu kararnamenin ne suretle 
çıkarılacağına dairdir. 3 ncü madde de cezayı 
tâyin etmektedir. Fakat, kanunda hangi fiiller 
suçtur, gösterilmemiştir. Binaenaleyh, suçu ka

rarnameye» bırakıldığına göre, kararname kanun 
değildir. Anayasamızın, «yasama hakkı devredi
lemez» hükmünü taşıyan 5 nci maddesi karşısın
da ve keza, bir kimse bir suç işlediği zaman, yü
rürlükte bulunan kaininim suç saymadığı bir 
fiilden dolayı tecziye edilemez, hükmü karşısın
da, 1567 sayılı Kanun Anayasaya aykırıdır. Bu 
sebeple, bu kanunun şümulüne giren suçların da 
affın şümulü dâhilinde bulunması suretiyle ka
nunsuzluğun tahfifi icabettiği kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlarım; tamamen teknik bir hususu bir nokta
dan ıttılaınıza, arz etmek istiyorum. 

Şimdi, bu (H) bendinde 1567 sayılı Kanun
dan da bahsedilmektedir. Döviz suçu, Devletin 
iktisadi politikasından doğan bir fiildir. Eğer, 
bir memlekette Devlet tam ve kâmil mânasında 
bir iktisadi sistem, bir iktisadi düzen kurabil -
misse, o memlekette döviz suçu meydana gelmez 
ve yoktur. Nitekim, Birinci Dünya Harbinden 
sonra bu hal vâki olmuş ve bilhassa İkinci Dün
ya Harbinden sonra murakabe esası ortadan 
kalkmış ve bizdeki sistemde bir hukuk tatbikatı 
görülmemiştir. Yani, Devletin kendi fiilinden do
layı, kendi politikasından dolayı bir hal sebe
biyle vatandaşı cezalandırma yoluna gidilmek
tedir. 

Şimdi arkadaşlarım, asıl mühim olan cihet 
şudur : 6258 sayılı Kanunu, ki, 1567 sayılı Ka
nunu tadil eden kanunduı\ Bu kanun hileli ver
gi suçiyle döviz suçunu birbirinin neticesi ola
rak kabul etmiştir. El betteki, hileli vergi su
çunda bir ahlâki redaet vardır. Bunun mukabi
linde, döviz sucunda, vergi kaçakçılığmdaki, hi
leli vergi kaçakçılığmdaki bir ahlâki redaet un
suru mevcut değildir. Çünkü, döviz şahsa bağlı 
bir haktır. Buna mukabil sadece "ve sadece tah
sis hakkı Maliye Vekâletine verilmiştir. Şu hah» 
nazaran 113 sayılı Kanun, hileli vergi suçunu aC-
i'ot meşine rağmen, onun bir neticesi olarak 
kabul edilen döviz sucunun affedilmemiş ol
ması hukuk mantığı bakımından kabili izah bu
lunmamaktadır. 

Arkadaşımız, Anayasaya aykırılık meselesini 
izah buyurdular, bendeniz de bu mevzu üzerin
de uzun uzun duracak değilim. Yalnız son dere
ce hukuki hayatımız bakımından da bu kürsüden 
ifade edilmesi lâzımgelen, son derççe enteresan 
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bir noktayı arz edeceğini, Arkadaşlarım, 1 6 . 1 1 . 
1961 tarihli Rsmî Gazetede 74 saydı tebliğ neş
redilmiştir. Bu 74 saydı tebliğ, 5 bin dolara ka
dar olan dövizlerin getirilmesi mecbuuriyetini 
ortadan kaldırmıştır. İşte, bunun üzerine Yüksek 
Temyiz Mahkememiz, Ceza Umumi Heyeti 4 . 12 . 
1961. tarihli ve 156 esas, 156 karardaydı ilâmiyle 
74 sayılı tebliği, .11.') sayılı Kanunun affı mâna
sında şümulü dairesine giren, af mânasında ka
bul etmiş ve bn suçlar hakkında ceza. verilemiye-
ceğini tesbit eylemiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Şimdi muhte

rem arkadaşlarını; Maliye Vekâletine, icra orga
nına suç ihdas etme yetkisi bir tarafa, 1567 sa
yılı Kanunla suçu affetme yetkisi verilmektedir. 
Eğer vaktim dolmamış bulunsa idi Temyiz Mah
kemesinin bu husustaki içtihatlarını ıttılaınıza 
arz edecektim. Son bir dakika içinde bir noktayı 
arz edeceğim. 

İstanbul Üniversitesinde, bundan çok kısa 
bir müddet evvel yapılan bir kollektiumda, 1567 
sayılı Kanunun Anayasaya aykırı bulunduğu, Ce
za Hukuku ve İdare Hukuku profesörlerinin işti
rak ettiği bir kollektium da ittifakla kabul edilmiş
tir. 

Binaenaleyh, 1567 sayılı Kanunun bu huku
ki tatbikatımız muvacehesinde Anayasaya aykı
rılığı karşısında burada derpiş edilmiş bulunma
sını bendeniz hukuk mantıkiyle kabili telif bul
muyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cevad Odyakmaz. 
OEVAT ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan Mazhar Acı
kan ve Talât Asal arkadaşlarım 1567 sayılı Ka
mına taallûk eden hususlarda mufassal bilgi 
verdiler. Ben de bir hususu arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar dünyanın her ye
rinde çıkan af kanunları tabiî suçlardan evvel 
şeklî suçları affetme cihetine gitmiştir. Biz, bu 
Af Kanuniyle tabiî suçları affederken, şeklî olan 
Türk Parasını Koruma Kanununa mütaallik 
suçları affetmiyoruz. Kaldı ki, demin arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi haddizatında bun
ları suç saymıya da imkân yoktur. Çünkü, Ceza 
Kanunumuzda hangi fiillerin suç olması lâzım-
gekliğinin sarahaten zikri, Anayasa ve Ceza Hu
kuku icabı olduğu halde, kanunda suç teşkil 
eden fiiller gösterilmeden sadece ceza gösteril
miş, suç teşkil eden fiillerin tesbiti yasama orga-
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nına aidoiduğu halde icra organına bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 1567 sayılı Kanunun 
ayrıca tatbikattaki haline baktığınız zaman yü
rekler acısı bir manzara ile karşılaşırsınız. Mese
lâ, bir tek kasıt ile hareket eden bir kimse, şayet, 
o kasdini tahakkuk ettirmek için birkaç çeşit 
mal almış ise; faraza, !)0 çeşit inal getirmiş ise, 
:>0 (-eşit mala mukabil .')() beyanname imzalamış 
ise, her biri nıüstakillen birer suç sayılmakta 
ve bir kast neticesinde o kimse, •')() defa cezalan
dırılmaktadır. Bu da yine kararnamenin gara
betidir. Eğer, bu suçları Yüksek Heyetiniz, yeni 
yasama organı tesbit etseydi ve yasama orga
nının tesbit ettiği fiiller suç sayılmış olsaydı, 
böyle garabeti eri eri e de karşı karşıya gel m ivecek--
tik. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Komisyonu Baş
kan ve üyeleri; Sayın Hüdai Oral lütfen arka
daşlarınızla konuşunuz, daha sükûnetle müzake
re ediniz. Çünkü, Heyeti Umumiyede müzakere 
cereyan ediyor, onu işgal etmeye hakkımız yok
tur. Çok rica ederim, sükûnetle meseleleri orada 
hallediniz. 

Sayın Nihat Diler, sesinizi buradan duyabili
yorum, çok rica ederim sesinizi hıfzediniz. 

Devam buyurun, efendim. 
CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Arka

daşlar, bir hususu bilhassa arz etmek isterim. 
Malûm olduğu üzere, Af kanunları içtimai bün
yedeki bâzı hususların unutulması nıaksadiyle 
çıkartılan kanunlardır. Şimdiye kadar çıkmış 
olan kanunlarda .tabiî-suçlar affedildiği halde 
iktisadi suçlar maalesef hiç affedilmemiştir. Şu
na bilhassa Yüce Heyetin nazarı dikkatini cel-
betmek isterim ki, bir memlekette iktisadi düze
ni yeniden kurmak için sağlam zemine, sağlam 
bir vasata ihtiyaç vardır. 

Bir hususu hatırlatmak isterim. Fransa'da 
Piney iktidara davet edildiği zaman ilk sözü şu 
olmuştur : «Başbakanlığı ancak şu bir şartla 
kabul edebilirim,. O da iktisadi suçlar üzerine 
bir af çıkarılmak şartiyle. Çünkü, bu aftan son
ra, temizlenecek olan sağlam zemin üzerine ye
ni iktisadi düzeni kurabilirim.» demiştir. 

Biz senelerden beri 1567 sayılı Kanuna isti
naden çıkarılmış olan çeşitli kararnamelerin ız-
11 rabmı çekmekteyiz. 

Onun için lütfedin, bendeniz «1567 sayılı 
Kanun» un (H) fıkrasından çıkarılması için,bir 
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takrir verdini, kabulünü istifham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Talât Oğuz. 
TALÂT OCiVZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz de (H) fıkrasında ya
zılı bulunan 1567 sayılı Kanuna değil, 1918 sa
yılı Kanuna ve bu kanun üzerindeki pek kısa 
sürecek sürüşlerime temas etmek için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

(H) fıkrası gerek Hükümetin, gerekse Ada
let Komisyonunun hazırlamış olduğu metin muh
tevası dairesinde iki bakımdan mütalaa edil
mektedir. 

Birincisi, affın şümulü dairesinde bırakılan 
suçlar 6820 sayılı Kanuna eklenen 2 nci madde
nin 1, 2, 3, 4 ncü fıkralarıdır. Bu maddeler af
fın şümulü dairesinde mütalâa etmişlerdir. Af
fın şümulü haricinde mütalâa edilen suçlar da, 
1918 sayılı Kanun ile ihlâl edilen suçlar ve 1567 
sayılı Kanunu ihlâl eden suçlardır. Affın şümu
lü dairesinde mütalâa edilen suçlar, emniyet böl
gesi dairesinde, doğrudan doğruya mahallin en 
büyük mülkiye âmirinden izin vesikası almadan 
bu bölgeye sokulması memnu bulunan eşyaları 
sokmak. Diğer taraftan, ihracı, lisans ve izne 
tâbi bulunan malları, Hükümetten izin almadan 
hariç memleketlere ihracetmek. Bunlar, bu affın 
şümulü . dairesinde mütalâa edilmişlerdir. Hal
buki aynı mahiyette bulunan ve iktisadi düzen
sizliğin, içtimai nizamsızlığın bir neticesi olarak 
telâkki edilmesi ieabeden 1918 sayılı Kanunun 
25/3 ncü maddesine temas eden fiilleri, bu mad
denin şümulü haricinde bırakılmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika.. 
Sayın arkadaşlar, Adalet Komisyonunda va

zifeli olmıyan arkadaşlar, komisyonun etrafın
da bulunduğu müddetçe müzakereye devam ede-
miyeceğim. Sayın Soyer lütfen yerinize oturur-
musunuz?.. Adalet Komisyonunda vazifeli ol
mıyan arkadaşlar lütfen komisyonun çalışma 
yerini terk etsinler; müzakereler inkıtaa uğru
yor. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Bu 
şartlar altında ne komisyon vazife görebilmekte 
ne de Yüksek Meclisin müzakerelerini takibede-
bilmektedir. Ne de hatip arkadaşların Heyeti 
Umumiye tarafından dinleme imkânı bulunabil
mektedir. Komisyon başka bir yere giderek ora
da çalışmasını yapsın. Bu şekilde müzakere ol
maz. 

BAŞKANr — Burada komisyonun bulunması 
lâzımgelir. Aksi halde müzakerelere devam ede
meyiz. Arkadaşlarımız sakin sakin konuşsalar 
hiç mesele kalmaz. İliç vazifesi olmıyanlar ora
da nıütemerrit bir şekildi1 bulunurlarsa yerlerin
den ayrılmazlarsa elbette vazife görülmez. 

TALÂT OÖUZ (Devamla) — (>k muhterem 
arkadaşlarım, muhtelif zamanlarda bu kürsüden 
ifade ettiğimiz şekilde, bu memlekette kaçakçı
lık suçlarının cezai tedbirlerle, ağır cezalar vaz'-
edilmek suretiyle önlenemiyeceğini ve bunun 
ortadan kaldırılamıyaeağmı açıkça, ifade ettik. 
Bu ıııeınlekette kaçakçılığın önlenebilmesi her 
şeyden evvel memleketin iktisadi nizamına, ik
tisadi huzuruna bir yön vermek, bir veçhe ver
mekle ancak mümkün olabilir. 

Bu mevzua yüksek huzurunuzda bir misal 
vermek suretiyle sözlerimi bitirmiş olacağım. 

Muhterem. arkadaşlar, ithal kaçakçılığı, ya
ni 1918 sayılı Kanunun şümulüne giren suçlar 
iki bakımdan mütalâa edilir. Bir bakımdan ti
caret kastı ile kaçakçılık, diğer bakımdan da it
hal kaçakçılığıdır. Her hangi bir vatandaşın, bir 
kaçak ceketi, yakutta bir kaçak kalemi o kaçak 
ceket ve. kalemden kâr etmek gayesiyle bunu 
başka arkadaşına satması doğrudan doğruya ka
çakçılık. kanunu muvacehesinde, ticaret kastiy
le kaçakçılıktır ve kanun bunu müeyyide ola
rak, doğrudan doğruya 1 sene hapis suretiyle 
tecziye altına almıştır. Ve bir sene hapisten baş
ka doğrudan doğruya, bu şahıs aleyhine 3 yıl 
sürgün gibi bir tedbir de vaz'etmiştir. 

Şimdi bu durum karşısında Oeza Kanunu ol
sun, Kaçakçılık Kanunu olsun ve memleketin 
iktisadi nizamını ağır bir şekilde ihlâl (nlvn suç
ları af kanununun şümulüne ithal ettiğimiz hal
de, bu kaçakçılık suçlarından mütevellit dâva
ları affın şümulü haricinde bırakmış olmamız, 
hem adalet prensiplerine, hem de-Ceza Hukuku
nun umumi prensiplerine aykırı bulunmaktadır. 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. Bu ka
nunun şümulü haricinde bırakılan, 1918 sayılı 
Kanunun ihlâlinden mütevellit dâvaların da bu 
kanunun şümulü dâhilinde bırakılmasını istir
ham ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ardıçoğlu. 
NURETTİN APvDIÇOfiUJ (Blâzığ) — Vaz

geçtim. 
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BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan, (Yok 

sesleri) 
Sayın Süreyya Öner. 
SÜRUYYA ÖNFAl (Siirt) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz de 4 neü maddenin (H) 
bendinde bahsedilmiş olan kaçakçılık suçların
dan bahsetmek istiyorum. (Adalet Komisyonu
nun bulunduğu yerde gürültüler.) 

Reis Bey, benim bir takririm var. Tensib-
ederseniz takririm okunduğu zaman konuşmak 
istiyorum, şimdi hiçbir ilgi göremiyorum, aca
ba mümkün mü? 

BAŞKANr —• Hayhay, takririniz okunduğu 
zaman konuşursunuz. 

Sayın Reşit önder. 
RtiŞİT ÖNDHR (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, huzurunuzda şimdi müzakeresi yapılan 
Al' Kanununda oldukça şümullü en hafif suç
tan alın. da üzerinde esrar, eroin, kokain gibi 
maddeler taşıyanlar'dahi bundan istifade ettiril
mektedir. 

Bendeniz 19.18 sayılı Kaçakçılık Kanununun 
(1829 sayılı Kanunla muaddel 27 uei maddesinin 
2 nei fıkrasına göre bu maddenin tümü üze
rinde değil, 4 neü maddenin (H) fıkrasının tü
mü üzerinde değil, sadece tahmin ederim ki, 
yüksek komisyonun, dikkatinden kaçmış olsa ge
rek, burada bâzı istisnai durumlar var. Bunu 
tütün bölgesinden gelen, muhterem temsilci mil
letvekili arkadaşlarımız pekala bilirler, ve çok 
çabuk -anlıyabilii'ler. Tütün bölgesinde bulunan 
bir vatandaş, bir yerden bir yere tütün nakle
diyor. Hattâ naklettiği tütün de değil. Maddi 
değeri hiçbir şey ifade etmiyen, zimmetini ka
patmak için ihrat tâbir edilen bir maddeyi bir 
yerden alıp diğer bir yere götürüyor. Maddi 
bir kıymeti yok. Sadece hatası şekli ve forma
lite noksanlığı ihmalden dolayı, bir nakliye tez
keresi almamış. Şimdi bu kanunun, 6829 sayılı 
Kanuna giriyor. Ye bu kanunla bu vatandaşla
ra 4 sene 2 ay hapislik, 2 sene sürgün, 12 bin 
liralık bir para cezası veriliyor. Burada Dev
let mutazarrır olmamış ve götürülen şey hudut 
dışına çıkmamış, bir tütün müstahsilinin bölge
si dâhilinde bir şeklî hatadan ibaret olduğu 
halde, bu kanundan istifade edemiyor. Bu iti
barla, bu hususta bir takrir veriyorum. Hakika
ten bu suçluların adedi 20 - 30 u geçmiyeeek 
kadar azdır. Bu vatandaşların bu kanundan is
tifade etmesini ve bu maddede istisnai bir şekle 
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konulmasını hem Yüksek Heyetinizden, hem de 
komisyondan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — (H) fıkrası üzerinde 6 Sayın 
üye konuşmuştur. Yeterlik önergesi gelmiş bu
lunmaktadır. Şu anda komisyon söz istiyor. Ko
misyonun konuşması şartiyle kifayeti oyunuza 
sunacağım ve komisyondan sonra bir milletve
kiline söz vereceğim. 

Başkanlığa 
;5 neü madde (H) fıkrası hakkında müzake

relerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar-
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN —• Komisyonun konuşması şartiy
le kifayeti oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Göker, komisyon adına. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHM10T 

GÖKKR (Kayseri) — Çok muhterem arkadaşla
rım, Adalet Komisyonu üyesi kıymetli arkada
şımız Mazhar Arıkan, bu Af Kanununun (H) 
bendi içinde istisna tutulan 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanununun, mev
cut Anayasamıza aykırı olması hasabiyle bu 
tasarıdan çıkarılması ve 1 nei maddenin şümu
lünün içine giren suçların yanma alınması ve 
dolayısiyle Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nununa muhalefet suçlarının affın şümulü içine 
girmesini beyan ettiler. 

.1567 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olup 
olmadığı mevzuunda bugüne kadar Temyiz Mah
kemesinde de bir münakaşa geçtiğini haricen 
biz de işittik. Eakat 1567 sayılı Kanunu tanzim 
eden kararnameler, bu Anayasa yürürlüğe gir
diği tarihten sonra dahi çıkarılmış, halen Mali
ye Vekâleti ve Hükümetimiz para politikasını 
ve döviz politikasını mevcut bu kararnameye 
istinaden yürütmektedir. 

Bu bakımdan Adliye Bakanlığında Türk 
Parasının _ kıymetini koruma hakkında Kanu
na muhalefetleri tahkik ettik, tam bir netice 
çıkaramadık. Ancak elimizde iki hâdise var. 
Bunlardan bir tanesi, Yüksek Adalet Divanı ta
rafından -mahkûm edilen bir şahıs Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki Kanun ge
reğince 26 milyon liraya mahkûm olmuş, diğer 
bir şahıs umumi bir mahkemede 29 milyon li
raya mahkûm edilmiş. (Bu hâdiseler elimimde, 
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sadece tesbit edebildiğimiz ceman yekûn 55 
milyon liraya taallûk eden bir döviz .kaçakçı
lığıdır. 1567 sayılı Kanunun durumunu nazara 
alırken, şahısların 3 veya 5 dolar şeklinde za
manında mahsubunu yaptırmaması veyahut da 
muayyen beyannamelerini zamanında vereme
mesi durumlarına inhisar ettirmek doğru olmaz. 
Bilhassa bu kanunun şümulüne giren suçlarda 
ihracat ve ithalât kaçakçılarının maliye yönün
den 'büyük bir yekûn iOİması ve maliyeye vere
ceği zararı düşünerek bu kanunun şimdi halen 
de mer'i kanunlar arasında İl mi un m ası dol ayı -
siyle af şümulünün içine alınmasına, komisyo
numuzda yapılan müzakerelerde, aynı teklifler 
komisyonumuz tarafından kabule şayan görül
medi ve reddedilmiştir. Diğer arkadaşlarımız
dan Talât Oğuz arkadaşımız, 1918 sayılı Ka
nunun cezaları nazara' alınarak ibunun da tama
mının affın şümulünün içine alınmasını beyan 
ettiler. Komisyonumuzda yapılan müzakereler
de (H) bendinden de sarih olarak anlaşılacağı 
üzere Sayın Oğuz'un Muhterem Heyetin huzu
runda izah ettiği gibi istimal ve istihlâk kaçak
çılığı affın şümulü içine girmiştir. Ayrıca '6829 
sayılı 'Kanunla, 1918 sayılı Kanunu değiştiren 
Kanunun ek ikinci maddenin 4 ncü bendine gö
re suçlar, aynı şekilde affın şümulü içerisine 
alınmıştır. Ayrıca, 3078 sayılı Tuz Kanununa 
muhalefet suçları da bu affın şümulü içerisine 
alınmıştır. iBunım dışındaki suçlar, ticaret kas-
diyle, yapılan ve bilhassa 'döviz kaçakçılığı ile 
ilgili suçlar, gerek memleketin iktisadi hayatı
na, ticaret rejimine, gerekse para politikasına 
bugünkü takibedilen döviz politikasına muga
yir olduğu için, komisyonumuz bu suçların ta
mamım, bu şekilde, (H) bendinde olduğu gibi 
kabule karar vermiş; diğer fikirleri, kabule şa
yan görmemiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — (H) fıkrası üzerinde değişiklik 
önergeleri vardır. Okutuyorum : 

Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı ihakkmdaki Kanu

nun (II) fıkrasında Ibulunan 1918 sayılı Kanu
nu ihlâl edilen fiillerin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Mardin 
, ' ' Talât Oğuz 
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Sayın Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesinin. (H) bendinin 
aşağıda arz ettiğim şekilde değiştirilmesini ri
ca ve arz ederim. 

İstanbul. 
Oihad Baban 

(H) bendi : 
istimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş ka

çakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun ek ikin
ci maddesinin T, II, III ve IV ncü bentlerinin 
birinci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Kanu
nun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller hariç Ka
çakçılığın men ve takibine dair 191'8 sayılı Ka
nun ile bunun tadillerini ihlâl eyliyen suçlar ve 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanun ile tadillerine ve bunlara is
tinaden çıkarılan kararname ve tebliğlere aykı
rı olan fakat Hazinece döviz ziyamı intaceyle-
miyen fiillerin sanık veya hükümlüleri ile önce
den çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve 
tebliğlere göre suç sayılmıyan fiilleri önceki 
kararname ve tebliğlerin yürürlükte bulunduğu 
sırada işliyen suçlular veya bu suçları işlemek
ten mahkûm olanlar ve karşılığı bin Türk Lira
sı (dâhil) na kadar tutan döviz kaçakçılığı suç
lu ve hükümlüleri hariç, münhasıran Türk pa
rasının kıymetini koruma. hakkındaki Kanun 
ile tadillerine ve bunlara istinaden çıkarılan ka
rarname ve tebliğlere aykırı olan ve Hazinece 
döviz ziyamı iutaceylemiyen fiiller. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan «Bâzı suç ve 

cezaların affı ha'kkmda Kanun» tasarısının 4 
ncü maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

H) İstimal, ve istihlâk maksadiyle işlenmiş 
kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun ek 2 
nci maddesinin I, II, TTT, IV ncü bendinin birin
ci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Kanunun ek 
ve tadillerini ihlâl eden fiiller, keza 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 25 
nci maddesinin 3 ncü fıkrası dahi, (fiillerin sı
fatı ne olursa olsun) mevzuu (1 000) bin lirayı 
geçmiyen suçlar hariç Kaçakçılığın men ve ta
kibine dair 1918 ve 1567 sayılı kanunlar ile 
bunların ek ve tadillerini ihlâl eyliyen suçlar. 

ıSinop 
I Mustatfa Kaptan 
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Başkanlığa 

Bâzı SIK.;]arın affına dair olan Kanunun 4 
ncü maddesinin (Fi) bendinde zikredilen 6829 
sayılı Kanunun 27 nei maddesinin de affın şü
mulü içerisinde olup olmadığı muğlaktır. Bu
nun komisyon tarafından tavzih edilmesini arz 
ederim, kaygılarımla. 

Tokat 
Reşit Önel er 

Yüksek' Başkanlığa 
Tasarının 4 neü maddesinin (H) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

II) •istimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş 
kaçakçılık fiilleri ve 6289 sayılı Kanunun ek 2 
ııci maddesinin I, II, ITT, IV neü bendinin Ibi-
rinei fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Kanunun 
e'k ve tadillerini ihlâl eden fiiller hariç; Kaçak
çılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanını 
ile 'bunun ek ve tadillerini ihlâl eyliyen suç
lar. 

Ordu Sivas 
Ata Bodur Oevad Odyakmaz 

içel 
Maz'har Arıkan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Af Kanununun 4 neü 

maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şekilde ta
dili arz ve teklif olunur. 
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istanbul 
Naci öktetn 

Madde 4. — 
II) istimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş 

kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun ek 2 
nei maddesinin T, TT, ITT, .IV ncü bendinin bi
rinci fı'krası hükmünü ve 3078 sayılı Kanunun 
ek ve tadillerini ihlâl eden filler hariç, Kaçak
çılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanun 
ile bunun ek ve tadillerini ihlâl eyliyen suçlar 
ve Yüksek Adalet Divanınca Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka
nun ile ek ve tadilerine muhalefetten mahkûm 
edilenler. 

Yükse'k Başkanlığa 
Görüşülen Af kanunu tasarısının 4 neü mad

desinin (H) bendine; «... IV ncü bendinin 'bi

rinci fıkrası hükmünü» ibaresinden sonra aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Siirt 
Süreyya öner 

Eklenmesi istenen fıkra : ' 
«Ve aynı kanunun 25 nei maddesine temas 

edip cif kıymeti ('bin liraya) kadar olan gümrük 
kaçağı eşyasına taallûk eden kaçakçılık fiil
leri» 

Gerekçe : 
Affın şümulüne alınmasını istediğim suçlar, 

hudut şikâyetlerimizde çok kere iktisadi zaru
retlerle işlenen ve aslında cemiyet üzerindeki 
tesirleri çok önemsiz olan basit fiillerdir. Tasa
rıda çok daha vahîm olan uyuşturucu madde 
kaçakçılığını tamamen affederken, arz ettiğim 
suçların kısmen ve bir hudut içinde dahi af dışı 
bırakılması adalet ve nasafet kaidelerine aykı
rıdır. 

Kanunun bu kabil suçlara terfibrttiği fer'î 
ve i\s}\ cezalar çok ağırdır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 4 ncü madde

sinin (İT) fıkrasının aşağıdaki, şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Siirt 
Âdil. Yaşa 

Madde 4. — (II) istimal ve istihlâk mak-
sadiyV işlenmiş ve cif kıymeti 2 000 liraya ka
dar olan kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Ka
nunun ek 2 ııci maddesinin T, TT, TTT, IV ncü 
bendinin 'birinci fıkrası hükmünün ve 3078 sa
yılı Kanunun ek ve tadillerini ihlâl eden filler 
hariç; Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 
ve 1567 savılı kanunlar ile bunların ek ve ta
dillerini ihlâl eyliyen suçlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan Af Kanununun 4 ncü 

maddesinin (II) bendinde1 zikredilen hususların 
affa tabi olmadığı belirtilmektedir. Halbuki bu 
maddenin şümulünde mütalâa edilen ve suçu 
sadece tütüncü bölgelerde nakliye tezkeresi ol
madan bir yerden bir yere tütün naklinden iba
ret olan şeklî formalitenin ihmalden dolayı ye
rine getirilememesinden dolayı bu madde içe
risinde mütalâa edilen bu kabîl suçların da af-
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fin şümulüne alınmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Tokat 
Reşit önder 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Af Kanununun 4 ncü 

maddesinin (H) bendine göre sadece şeklî bir 
noksanlık yüzünden maddi değeri olmıyan tütü
nün zimmetini kapamak için izinsiz bir yerden 
başka bir yere naklinden dolayı işlenen suçla
rın istisnai olarak aftan istifade ettirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Samsun 
tlyas Kılıç 

.Samsun 
Fevzi Geveci 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Tokat 
A. Rıza Ulusoy 

Tokat 
Reşit önder 

Samsun 
Dr. Fevzi Ceylân 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Konya 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — (H) fıkrası ile ilgili verilmiş 
olan değişiklik önergelerini okutmuş bulunuyo
ruz. Şimdi önergeleri teker teker okutacağım ve 
ondan sonra oylarınıza sunacağım. 

(Talât Oğuz'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET GÖKER (Kayseri) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öneıigeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Cihad Baban'ın önergesi tekrar okundu.) 
OEVAD ODYAKMAZ (ıSivas) — Sayın Baş

kanım söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin lehinde mi, aley
hinde mi? 

GEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Lehin
de değil Başkanım. Efendim, bizim takririmiz 
daha aykırı olduğu için, evvelâ bizim takririmi
zin oylanması icabeder. 

BAŞKAN — Sizin takririniz daha mı aykı
rıdır? 

OEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Biz 
1567 nin tamamının kaldırılmasını istiyoruz. Bu 
önerge ise, kısmen kaldırıyor. 

20.2.1963 O :4 
BAŞKAN — O halde, aykırılığı itibariyle 

Sayın Odyakmaz ve arkadaşlarının takririni 
okutuyorum. 

(Cevad Odyakmaz ve arkadaşlarının takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyoruz. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
e fendim ? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oylarını
za. sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Naci öktem'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Bir diğer takriri okutuyorum. 
OSamsun Milletvekili llyas Kılıç ve arkadaş

larının takriri tekrar okundu.) 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — iSaym Başkan 
müsaade ederseniz takririn mahiyetini izah ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ar-

icin 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem 

kadaşlarım, takririm kolay okunmadığı _ 
vaktinizi işgal ettiğimden özür dilerim. 

Bu takririn kabulünde hiçbir maddi zarar 
yoktur. Sadece köylünün tarlasındaki tütünün 
inhisarlar tarafından tahmininde bâzı hatalar 
yapılmakta, çöp haline gelmiş olan miktarı re
jiye götürüp teslim etmek suretiyle açıklar ka
patılmaktadır. Bu teslim işi esnasında herkesin 
izin kâğıdı alması lâzımdır. Bu beligeyi alma
dan şehre indirirken yakalanırsa, büyük bir 
kaçakçının mâruz kaldığı muameleye mâruz ka-
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lir. Miktarı (belki 20 yi bulmıyacak olan bu in
sanların, esrar kaçakçılığının affedildiği bir 
yerde affedilmesini, o bölgenin temsilcisi ola
rak rica ediyorum. Lütfedin, kerem edin kabul 
buyurun. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini kalbul 
edenler... Etıniyenler... Değiştirge önergesinin 
nazara alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal kabul ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Filhal kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal kabul ediyor, 

buna göre önergeyi veriyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Cihad Baban'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(BAŞKAN — Başka bir önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri izah mevzuunda buyu
run Mustafa Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Aziz ar
kadaşlarım; bu takrir Yüksek Meclisinizce biraz 
evvel kabul edilen takrir ile aşağı - yukarı aynı
dır. 1918 sayılı Kanunun birinci maddesi ka
çakçılık fiillerini tadat etmiş ve ondan sonra 
da her fiilin cezasını muhtelif maddelerde tâyin 
etmiştir. Kanun vâzıı o zaman, her hangi bir 
şekilde, şayet tadat ettiği ve maddelerinde tâ
yin ettiği cezalar başka bir kaçakçılık suçu zu
hur eder de bu kanunun tatbikatından kaçar 
zihniyetiyle 25 nci maddenin üçüncü fıkrasına 
şöyle bir hüküm vaz 'etmiştir : «Yukardaki fık
ralarda cezası tâyin edilmiyeıi suçlar» yani ka
nun vâzıının gözünden kaçmış her hangi bir ka
çakçılık suçu varsa... Aziz arkadaşlarım; şimdi 
bu, bir defa hukuk tekniğine aykırıdır. Suç tâ
yin edilmeden, suç unsuru tesbit edilmeden, ce
za tâyin etmenin mümkün olmadığını arkadaş
larım izah ettiler. Buna benim ilâve edeceğim 
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husus sadece bu fıkraya münhasır, kanunlarda 
tâyin edilen cezaların haricinde, üçüncü fıkra
ya aittir. Bunun tatbikattaki yeri şudur : 3 - 5 
kilo tütün kaçakçılığı, surdan almış, buraya gö
türmüş veya birisine vermiştir, bunlara münha
sırdır. Bunun haricinde maddeye ilâve yapma
dık. '6829 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde 
bu tâyin edilmiştir. Ceza miktarı altı aydan baş
lar. Suçun vasfı tâyin edilmeden verilen ceza
nın kaldırılması ve bu kimsenin âmme hayatın
da yerini alabilmesi için bu takriri vermiş bulu
nuyorum. Maddeye hiçbir tesiri yoktur. Bin 
lirayı geçmiyen suçlar diye tahdit edilmiştir. 
Kabulünü rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
(JÖKER (Kayseri) — Muhterem Heyetin biraz 
evvel kabul ettiği takririn şekline göre arkada
şımızın izah ettiği fıkra aynen şudur : «Yukar
daki fıkralar dışında kalan ve bu kanunda ay
rıca cezası bulunmıyan her nevi kaçakçılık suç
ları failleri bir seneden beş seneye kadar hapis» 
cezası tâyin edilmemiş denerek maddede kanuni 
unsurlar bulunduğundan arkadaşımızın önergesi
ne iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Tokat Milletvekili Reşit önder ' in önergesi 
tekrar okundu.) 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
GÖKER (Van) — Kabul edilen takrirle aynı 
mahiyettedir, reye koymaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Siirt Milletvekili Süreyya öner ' in önergesi 

tekrar okundu.) 
SÜREYYA. ÖNER (Siirt) — önerge üzerin

de konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Muhterem ar

kadaşlarım; tasarıda sadece istimal ve istihlâk 
maksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri bulun
maktadır. Bendeniz teklifimde bir tefrik yap
maksızın cif kıymeti bin liraya kadar olan 
bütün suçların, ister istimal, ister ticari ister 
istihlâk maksadiyle yapılmış olsun, bütün ka
çakçılık suçlarının bundan istifade ettirilmesi
ni istirham ediyorum. Filhakika kaçakçılık, ar
kadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, iktisadi za-" 
rıırellerden dolayı, yokluklardan dolayı, hudut 
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bölgelerinde, bu suçlar kesif şekilde, maalesef 
işlenmektedir. 

Şimdi bir taraftan daha vahim olan uyustu-
ı ucu maddelerden afyon, kokain ve saireyi af
federken düğer taraftan bu kadar masum bir 
suçu affetmemek adaletle kabili telif değildir. 
Bunu getiren vatandaş gümrük resmini ödemek 
suretiyle getirmiştir. Gümrük Resmini ödemek 
şartiyle affı cihetine gitmek doğrudur. Bu iti
barla çok muhik olan bu teklifimin kabulünü is
tirham ediyorum. Müsaade ederseniz bir misal 
vereyim. Adam beş altı kilo sabun veya kahve 
getirmiştir. Bundan dolayı 6 ay veya bir sene 
hapis, bir o kadar da sürgün cezasına mahkûm 
edilmiştir. Bunu hâkimler vicdan ezikliği için
de hükmetmektedirler, nihayet kanunun âmir 
hükmünü yerine getirmektedirler. 

Eğer aynı eşyayı bir iki kişi taşıyorsa «toplu 
kaçakçılık» olur. İkisi birden mahvolur. Çünkü 
cezası beş sene hapis, bir o kadar da sürgündür. 

Zaten kanun vâzıı da 1 000 liraya kadar odan 
eşyanın pek de vahîm olmryacağmı kabul ettiği 
için, «cif» kıymeti bin liraya kadar olduğu tak
dirde üçüncü fıkrada yazılı cezalar yarı nisbe-
tinde indirilerek hükmolunur, demektedir. Bu da 
bu gibi suçları pek vahîm kabul etmediğinin bir 
delilidir. Bendeniz, teklifimde fazla ileri gitmi
yorum, diyorum ki, bin liraya kadar olan suç
ları bu atıfetten istifade uttirelim. Bunu istir
ham ediyorum. Bu teklifimin lehinde oy kullan
manızı istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; 
Süreyya öner arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge 1918 sayılı Kanunun 2ö nci maddecinin 
son fıkrasına taallûk ediyor. Bu fıkra esasen, 
cif kııymeti bin liraya kadar olan suçların fa
illerinin cezalarının yarı yarıya indirilmesini 
kabul etmiştir. Komisyon olarak cif kıymeti bin 
liraya kadar olan suçların affın şümulüne alın
masını kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Dik
kate alınmasına karar verilmiştir. 

Şimdi Reışit önder arkadaşımızın önergesini 
okutuyorum. 

(Tokat Milletvekili Reşit öneller'in önergesi 
•tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Önder, bir tavzih yapacak 

mıhınız? 
REŞİT ÖNDER (Tokat) — (teri aldım efen

dim. 
BAŞKAN — Dikkate alınmak kaydiyl'e gön

derilen her iki değiştirge önergesini komisyonun 
tetkik edip ve derhal göndermesini rica ediyorum. 

Saym arkadaşlar, uzun münakaşayı mııeib-
olan tasarının üçüncü maddesi (G) bendinin son 
fıkrası komisyonca değiştirilmiş ve redakte edil
miştir. Komisyonca redakte edilen şekli okutu
yorum. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Takririm var, 
usul hakkında: 

BAŞKAN — Komisyon bütün değişiklik 
önergelerini kendisine istedi ve daha sonra re
dakte edilmiş bir şekilde yeni baştan, raporunu 
düzenlemiş bulunmaktadır. Şimdi evvelâ komis
yonun redakte ettiği şekli okutacağım. Daha son
ra, istenirse, Yüce Heyet tarafından müzakere 
devam edecektir. 

RUHİ SOYER (Niğde) - E v v e l â aykırı 
olanı okutmak lâzım. 

BAŞKAN — Evvelâ komisyonun yazmış ol
duğu raporu okutalım. Ondan sonra zatıâlinizin-
kini okuruz. 

Buyurun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış olan H ncü 

maddenin (O) bendinin son fıkrası, verilen tak
rirlerin ışığı altında yeniden tedvin edilerek ili
şikte takdim edilmiş. Yüksek Heyetin tasviple
rine arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanvekili 

Erzurum 
Nihat Diler 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Kâtip 
İzmir 

Mustafa Uyar 
Çanakkale 

Burhan Arat 

hayrî ve sosyal se-
gereğince yapılmış 

(Bu müesseselerde dinî 
heplerle veya örf ve âdet 
olan harcamalar, memur ve müstahdemlerin na
kil, t âyin ve terfi gibi özlük işleri, müstahdemle
rin veya resmî vasıtaların özel işlerde kullanıl
ması il.e ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal suçları 
ve yine bu müesseselerden siyasi partilere yapı
lan bağışlarla ilgili suçlar hakkında birinci mad
de hükmü uygulanır.) 

(«Değişen ne» sesleri) 
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BAŞKAN — Komisyonun değişiklik önerge

leri üzerine tanzim ettiği raporu okuttum. Ko
misyon söz istiyor, evvelâ ona söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADİNA MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
verilen takrirlerin ışığı altında komisyon Hükü
metle mutabakata varmak suretiyle, biraz evvel 
okunan metni getirmiştir. Bu metinde; 

«Bu müesseselerde dinî, hayrı ve sosyal se
beplerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış 
olan harcamalar, memur ve müstahdemlerin na
kil, tâyin ve terfi gibi özlük işleri, müstahdemle
rin veya resmî vasıtaların özel işlerde kullanıl
ması ile ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal suçları 
ve yine bu müesseselerden siyasi partilere yapı
lan bağışlarla ilgili suçlar hakkında birinci mad
de hükmü uygulanır.» 

Yani aftan istifade ederler. Ancak, bunun ör
tülü ödenekle hiçbir ilgisi yoktur. Sonra, böyle 
bir ödeme varsa, bunun verilmiş olan müessese 
tarafından hukuk dâvası açmak suretiyle tazmini 
cihetine gitmek daima mümkün. Bunları, komis
yon ve Hükümet olarak küçük çapta harcamalar 
halinde kabul ettiğimizde yalnız cezai takibatını 
ortadan kaldırmış oluyoruz. Yeni metin bu şekil
dedir. Kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, Sayın Hasan Er
doğan sual soracak. 
' HASAN ERDOĞAN (Kars) — Bu tadad-
edilen müesseselerden gayrı müesseselerde bu 
2 hci fıkraya göre, şimdiki metne göre, tadad-
ettiğiniz yani bize okuduğunuz şu metne göre 
diğer müesseseler de affediliyor mu? 

KOMİSYON ADINA MUSTAFA UYAR 
(Devamla) — Onlar zaten affoluyor. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Bu affol
maz, bu defa öbür müesseseler mağdur olur. 

KOMİSYON ADINA MUSTAFA UYAR 
(Devamla) — Hayır, şimdi Hükümetin getirdi
ği tasarıda, 4 müessese affın şümulü dışında bı
rakılmıştır. Diğer bütün müesseselerde yapılan 
vazife suiistimali suçları affedilmektedir. Bunu 
Hükümet getirmiştir. Yalnız 4 müessese affın 
şümulünün dışında bırakılmıştır. Bu müessese
lerde, şu izahat yapılan tadat şekilde, yapılan 
harcamaları da affedilmektedir. (Reye, reye ses
leri) 
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BAŞKAN — Sayın Vardarlı, komisyon üyesi 

misiniz? 
SABRI VARDARLI (istanbul) — Hayır 

efendim. Efendim, şayet bu müesseselerde siyasi 
partilere yapılan bağışlar, bir bilet karşılığında 
100 bin lira olursa, madde içinde midir, bu 100 
bin lira buraya girecek mi, girmiyecek mi? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTA
FA UYAR (Devamla) — Şimdi, partilere ya
pılan bağışlar suç teşkil ettiği takdirde suçu af
fediyoruz. Ama, onun tazmini daima mümkün. 
Biz parayı affetmiyoruz ki. Tazmini daima müm
kündür. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Fıkrada, «ve
ya örf ve âdete göre yapılmış harcamalar» denil
mektedir. Bu örf ve âdetten ne kasdediliyor. Bu
nun hududu nedir? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTA
FA UYAR (Devamla) — Meselâ, her hangi bir 
banka, yani şu müesseselerden birisi, zamanın 
Devlet reislerinin resmini, çerçevesini almış as
mış. Buna 50, 100, 150, 200 lira vermiş. îşte bu 
mûtat ödemelerden, örf ve âdet gereğince yapıl
mış olan ödemelerden maksat budur. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu. 
VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — örtü

lü ödenek dışında siyasi partilere yapılan yar
dımların miktarı hakkında, komisyonun her han
gi bir bilgisi mevcut mudur? 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT • ÜLKER (istanbul) — Yukardaki 

fıkrada müessese tâbiri var mıdır? 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bu tâbir 

iki defa geçmektedir. 
BAŞKAN —-' Komisyonun redakte ettiği şe

kilde tekrar okutuyorum, sonra oyunuza suna
cağım. 

Takrirleri okutuyorum. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) —"Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, 
EMlN PAKSÜT (Ankara) — Okunan mad

dede örf ve âdete müstenit tâbiri geçiyor. Hu-
ku'kçu arkadaşlarımız lütfen ifade etsinler, örf 
ve âdet 'hukukun bir kaynağıdır. İBundan dola
yı vazife suiistimali doğmaz. Bir kanun tedvin 
ederken, bir hukuk kaynağını, Türk milleti 
için, önemli olan bu kaynağı, örf ve âdeti, va-
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zife suiistimali vesilesi telâkki etmek doğru de
ğildir. Komisyon, tasarıdaki bu sakatlığı izah 
etsinler. Türk örf ve âdetini vazife suiistimalinin 
bir kaynağı gibi ifade edilmemesi icabeder. Ko
misyon lütfetsin, bu değişikliği izah etsin, efen
dim. 

(Adalet Komisyonun; 3 neti maddenin (G) 
bendinin son fıkrası hakkındaki raporu tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu, değişik
lik önergeniz daha evvel okunmuş,. 

NECİP MİRKELÂMOGdAT (İzmir) — Efen
dim, bizim önergemiz; vazife suiistimallerinin 
af dışında bırakılmasına mütedair idi. Madde
den evvel oylanması lâzımgelir. 

[BAŞKAN — Tekrar oylanmasını mı istiyor 
sunuz? 

rNEOİP MİRKELÂMOĞ L/U (Devamla) — 
Elbette, oylamadınız ki. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife suiistimali ile Millet Meclisi Başkan

lığına Devleti ve milleti zarara sokmuş olanla
rın affını derpiş eden maddenin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

İzmir 
Ziya Hanhan 

Mardin 
Şevki Aysan 

izmir 
Arif Ertunga 

Ankara 
İ. îmirzalıoğlu 

Kırklareli 
Abdurrahman Al »tuğ 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etaıiy enler... 
önerge reddedilmiştir, önergenin oya konması
nı istiyen başka arkadaşımız var mı? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Benim önergem 
var efendim. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) —' Madde okun
sun, anlıyalım. 
. 'BAŞKAN — Encümenden geldikten sonra 
madde okutul muştur. Sayın İlyas Seçkin. Israr 
ediyor, komisyonun değişikliğini duydum fa
kat, buna rağmen ben eski teklifimde ısrar edi
yorum belki Yüce Heyet bunu fcaibul eder, diyor. 
O bakımdan koyuyorum. Aykırılığı itibariyle 
saym Ruhi Soyer'in teklifini oyunuza sunuyo
rum. 

Komisyonunki anlaşıldı. Ruhi Soyer benimki 
aykırıdır, diyor. 
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Sayın Soyer'in takriri, Mirkelâmoğlu'nun 

takririne müşabihtir. (Okuyalım sesleri) 
RUHİ SOYER (Niğde) — Müşabih değil, 

efendim. 
/BAŞKAN — Efendim, her arkadaşımızın 

takriri, sözleri muhteremdir. Okutmak mecburi
yetindeyim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İhtilaflara konu teşkil eden ve portresini şu 

anda tayin etmek mümkün olmıyan siyasî par
tilere bağışlar ve çeşitli suiistimal mahiyetinde
ki harcamalarındaki affını derpiş eden madde 
4 (G) bendi ikinci fıkrasının metinden çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Ruhi Soyer 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddenin (G) bendinin ikinci fıkra

sındaki «Siyasi partilere yapılan bağışlar» iba-, 
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
nin. O l O 1963 

Niğde 
Dr. Ruhi Söver 

(BAŞKAN —önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Şimdi komisyonun raporunu okutacağım. 
(Adalet Komisyonun, (G) bendinin son fık

rası hakkındaki raporu tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, vakit gecikmiştir. (De
vanı sesleri) (Reye koyun sesleri) 

Ben heyeti umumiyenin temayülünü öğren
mek istedim, reye. konulmaz. Devam ediyoruz. 

(G) fıkrasını değişik şekli ile tekrar oyunu
za arz edeceğim. 

(G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (L) ve (M) bentlerinde- gösterilen şahıs
larla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6560 sa
yılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili 
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olarak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle-

. dikleri suçlar; 
(Bu müesseselerde dinî, hayrî ve sosyal sebep

lerle veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan 
harcamalar, memur ve müstahdemlerin nakdi, tâ
yin ve terfi gibi özlük işleri, müstahdemlerin 
veya resmî vasıtaların özel işlerde kullanılması 
ile ilgili sıfat ve vazifeyi suiistimal suçları ve yi
ne hu müesseselerden siyasi partilere yapılan 
bağışlarla ilgili suçlar hakkında birinci madde 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

.RUMl SOYRR (Niğde) — Söz istiyorum 
efendini. 

BAŞKAN — Madde oylandıktan sonra söz 
istenmez. (1) fıkrasına geçiyoruz. (1) fıkrasını 
okutuyorum. 

I) Türk Ceza. Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı ölüm veya müebbet ağır hapis (fezasını 
müstelzim suçlar; 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Özdemir. 
NURKTTİN ÖZDtiMÎR (Gümüşanc) — 

Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu ilerlemiş 
saatinde huzurunuzu işgal ettiğim için yüksek 
müsamahanıza sığınacağım. Hissi olmaktan çok., 
hukukî inancıma aykırı bir iki hususu Muhterem 
Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Tasarının üçüncü maddesinin bu fıkrası in
san varlığına tecavüz suçlarından sadece «mev-
suf adam öldürme» suçlarını affın şümulü dışın
da bırakmaktadır. Böylelikle âdi suçların cür-
mi kasıt itibariyle en ağırlarından biri olan 
«kasten adam öldürme sının» kısmen affa tâbi 
tutulmuş olmaktadır. Bu tedvin şekli kanunun 
şevkini zaruri kılan siyasi, hukukî ve idari se
beplerle çatışmaktadır. Âdi suçların tasarıda 
hangi ölçülerde yer aldığı hususunda vazıh bir 
kıstas ileri sürülmediği için Yüksek Mecliste 
zaman zaman çatışmalar olmaktadır. Bendeniz, 
Hükümet Başkanı ile yapmış olduğum bir ko
nuşmada âdi suçların bu tasarı da yer almasına 
taraftar olmadığım ifade etmişler idi. Adalet 
Bakanı ile de komisyonda yapmış olduğum bir 
konuşmada kendisinin de şahsan âdi suçların bu 
tasarıda yer almasına razı olmadığını beyan et
mişlerdi. Parti temsilcileriyle ve Mecliste teker 
teker konuştuğum arkadaşlarla insan varlığına 

tecavüz suçu Olan kasten adam öldürme suçu
nun bu tasarıda - mala tecavüz suçu olan birta
kım suçlar affın dışında bırakılırken - affın şü
mulü içine alınmış olmasını kabul etmediklerini 
beyan etmişlerdi. Bu kadar kanadın razı olma
masına, rağmen kasten adam öldürme suçu bu 
tasarıda hangi sebeplerle yer almıştır bir türlü 
anlamamaktayım. Sabahtan beri kanunun tümü 
üzerinde söz alan arkadaşlar ve Hükümet affın 
mâna ve şümulünü ve şevkini gerektiren siyasi 
ve hukukî sebepleri enine boyuna izah. ettiler. 
Bunları tekrarlıyarak vaktinizi almak istemem. 
Af konusunda vazıh olarak müşahede edilen du
rum şudur : Mücerret af, Büyük Meclisin kaçı
nılmaz bir zaruret olarak karşılaştığı bir konu 
değildir. Af, hususiyle, seçim sonrasında Mecli
sin ve siyasi ortamın bünyesi itibariyle karşılaş
tığı güçlükleri bertaraf etmek noktasında ken
dini hissettirmektedir. Birinci Koalisyonda ol
sun, ikinci Koalisyonda olsun Hükümet prog
ramlarında ifadesini bulan'taahhütlerin siyasi, 
hukukî ve idari kaynağı budur. 11.°> ve 134 sayılı 
Af kanunlarının şümulü dışında bırakılan bâzı 
yüksek dereceli idare adamlarının tasarrufları 
sebebiyle açılan tahkikatlar, idarede huzursuz
luk yarattığı için tasfiyesi yoluna gitmek ve bir 
idari af çıkarmak uygun görülmüştür. Samimî 
inancım şudur ki ; memleketin âli menfaatlerini 
ve demokratik nizamı korumak, vatan sathında 
ve Büyük Mecliste siyasi teşekküllerin huzur ve 
ahenk içinde çalışmasını temin etmek, hükümet
lerin kurulmasını kolaylaştırmak yolunda hangi 
plânda bir af kanunu çıkarılmasına zaruret var
sa, o yoldaki gayretleri desteklemekte içtimai 
fayda vardır. 

Ancak,, memleketin sosyal ve siyasi zaruretle
rinin bir neticesi olmıyan, maşeri vicdanı rahat
sız edebilecek bir istikamette af müessesesinin 
zorlanmasını vicdan rahatlığı içinde kabul ede
miyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
- MîRKTTlN ÖZDEMÎR (Devamla) — Pro-

tokolda tamamen idari bir af mahiyeti taşıması 
lâzımgelen bu tasarının daha ziyade âdi suçlar 
üzerinde tedvini ve bilhassa âdi suçların en ağır
larından biri olan «kasten adam öldürme suçla
rının» da affın şümulüne alınması hem bu ka
nunun sevk sebeplerine, hem de hukukun cemi
yet hayatında temine çalıştığı yükse gayelerle 
bağdaşamaz. 
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Bütün bu gayretler insan varlığını korumak 

onu huzurlu bir cemiyette yaşatmak içindir. 
Mitiıterem arkadaşlarım, bu af tasarısında 

T. C. Kanununun 491 nci maddesinde tanzim edi
len âdi hırsızlık gibi mala tecavüz mahiyetin
deki suçlar af dışında bırakılırken, kasten adam 
öldürmek gibi insan varlığını ortadan kaldır
maya matuf suçların affın şümulüne alınması 
hukuk duygusu ve eşitlik endişesi bakımından 
telâfisi imkânsız bir noksandır. 22. 11 . 1960 ta
rihinde. neşredilen 134 sayılı Kanun bu nevi suç
ların asgari 5 senesi olmak üzere üçte birini af-
f etmiştir. Aradan geçen 2,5 sene içinde işlenen 
aynı mahiyetteki suçların bir kısmının bu ka
nunla affını insan varlığına hürmetsizlik telâk
ki ederim. 

Bugün Meclisimizi ve partilerimizi zorlıyan 
böyle bir zaruret yoktur. Ve dünyanın hiçbir 
memleketinde, af müessesesini işletmek kudreti
ne sahibolan makam ve müesseseler, iradesini, 
insan varlığ-ını ortadan kaldırmak noktasında 
teksif etmiş kimseleri cemiyete salıvermek yo
lunda bu kadar istical göstermemişlerdir. 

«Kasten adam öldürme suçunun», af dışında. 
bırakılması için bir takrir arz ediyorum. Kıy
metli Adnan Aral arkadaşımızın âdi suçların 
affı münasebetiyle yaptığı gerçekten duygulu 
konuşmayı da esbabı mucibe kabul ederek bu 
takririn «movsuf adanı öldürme suçlarını» af 
dışında bırakan bu fıkranın içerisinde kabulü 
yolunda lûtfunuza sığınırım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlar, benden evvel konuşan arka
daşım, huzurunuza getirmek istediğim meseleyi 
çok veciz, çok etraflı bir şekilde izah ettiler. 
Ben ondan daha iyisini yapamıyaeağım. 

Temas ettiği noktalarda yani «kasten adam. 
öldürme» fiilinin affın istisnaları içinde sayıl -
mayısı hakkındaki gösterdiği esbabı mucibe ta
mamen yerindedir. İştirak ediyorum. Birkaç 
noktada kendilerini takviye etmek üzere mâru
zâtta bulunmak niyetindeyim.. 

Arkadaşlar hakikaten Türkiye Hukuk Tari
hi tetkik edilirse, bizzat Hükümet gerekçesinde 
de görüleceği üzere, dünyanın hiçbir memleke
tinde görülmiyecek şekilde, sık sık af çıkmak
tadır. 
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.Bu afların çıkışı, hesabettim; bizzat gerek

çede gösterilen, tarihlere baktım, 1933 te 2330 
sayılı Kanunla, 1950 de 5677 sayılı Kanunla, 
1960 ta 113 sayılı Kanunla, yani 27 sene içeri
sinde 3. defa af çıkmış oluyor, âdi suçlara ait. 
9 seneye bir af düşüyor. 

Bu hâdise, memleketimizde, adliye sahasın
da tevekkül eden birçok kimselerde şu intibaı 
bırakmıştır, halk da bunu bilir. Ağır suçu işli-
yon cahiller, affı hesabederek işlemektedirler, 
bu bir vakıadır. Hakikaten siz Ceza Kanununu 
ne kadar ağırlaştırırsanız ağırlaştırmız nitekim 
24 seneye çıkarıldığı olmuştur, 30 seneye çıka
rıldığı oldu bâzı suçların, fakat buna rağmen 
suç adedinde azalma görülmemiştir. Çünkü su
çu işlemeye niyetli olan kimseler yaratılmış olan 
bu psikozun tesiri altında affı hesabederek işle
mektedirler. . 

Şimdi arkadaşlar; biz, bu Meclis, 'bu memle
kette birçok yeni müesseseler kuruyor, birçok 
yeni ananeler yaratmak mevkiindedir. Bu âdi 
suçların affı konusunu da bir halle, bir şekle 
bağlamamız lâzımdır; bu kaynağı kurutmak lâ
zımdır. Yani bilinmeli ki, adliyenin vermiş oldu
ğu cezayı mücrim çekmeye mecburdur. Bu mem
lekette 9 senede bir af çıkarsa, 20 seneye de 
mahkûm etseniz, 31 seneye de mahkûm etseniz 
âdi suçların önünü almak imkânı yoktur. Ve 
dünyanın hiçbir memleketinde bu kadar sık af 
çıktığı vaki değildir. Şimdi biz tempoyu biraz 
daha hızlandırdık, 1960 ta çıkmış olan affa, 
1963 te üç sene sonra evvelce 9 senede bir çıkı
yormuş, tempoyu da hızlandırmış oluyoruz. Ya
ni tasarının, muhterem arkadaşınım ifade ettiği 
gibi hakikaten idari bir affı derpiş eden 113 sa
yılı Kanunun tadili fikrini biz âdi suçlara ge
niş ölçüde teşmil etmiş olduk. Bu bakımdan ar
kadaşlarımın takririne muvazi olarak ya (i) 
fıkrasının tadili şeklinde veyahut ayrı bir fıkra 
halinde Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450, 
451 ve 452 nci maddelerinin, af şümulü dışında 
bırakılmasını istihdaf eden bir fıkra ilâve edil
mesini teklif eden bir takrir takdim ediyorum. 
Desteklenmesini istirham, ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Zeren. 
ZEKÎ ZEREN (istanbul) — Efendim, vak

tinizi almamak için konuşmaktan vazgeçiyorum. 
Bir takririm var, arkadaşların katılmasını rica 
ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMtSYONÜ BAŞKANI HÜDA i 

ORAL (Denizli) — Çok kıymetli arkadaşlarım; 
(T) bendi ile, T. (\ Kanunu ile, diğer kanunlar
da yazılı ölüm ve müebbet ağır hapis cezasını 
iMÜstelzim suçlar, affın şümulü dışında tutul
muştur. 

Bir şahıs, usûl ve füruğunu öldürınüşse ana, 
babasını öldürınüşse paraya tamaen adam'öldür-
müşse, hırsızlık yaparken adam öldürınüşse bir 
kızın ırzına geçerken adam öldürınüşse ve yahut 
kaçırırken öldürmüşse bu gibi suçlar affın şü
mulü dışındadır ve affedilmiyeeektir. 

Ama ırzına, namusuna küfretmek suretiyle1, 
şahsiyetine, haysiyetine küfretmek suretiyle, ba
ğına, bahçesine taarruz etmek suretiyle vâki bir 
tecavüz sırasında tahrik ile bir adanı öldürınüş
se bunda 5 senelîk bir indirme 113 ve 134 sa
yılı Kanunların daha evvelki tatbikatındaki ne
tice ile bu tatbikatı aynı yııre getirmek için bu 
çıkarılmıştır. Yani 27 Mayıstan evvel suç işli-
yenlerde üçte bir ceza. indirildi, bir taraftan 
24 seneye mahkûm olanın beş senesi inecek, 
anın ayni suçu 27 Mayısta değil do, 28 Mayısta 
işliyen tam bir ceza ile cezası infaz edilecek. 
24 sene yatacaktır. Bu gayriâdil neticeyi de 
bir defaya mahsus bertaraf etmek için üçte bir 
değil, beş sene bir indirmede fayda mülâha
za edilmiştir. Arkadaşlar, cezada aslolan ıs-
lalhtır. Bu şekilde suç işliycnleri cemiyete iyi 
hal ile iade etmektir. Tnfaz sistemini değiştir
mek ve bu infaz sistemini suçlunun ahlâkı üze
rinde müessir olabilecek tedbirlerle mücehhez 
kılmak asıldır. Yoksa 30 sene de yatırsanız, 
40 sene de yatırsanız hiçbir kıymet ifade etmez. 
Ama. 10 sene, 15 sene yatırmak ve fakat ıslah 
sisteminde yepyeni tedbirlerle ortaya çıkmak 
ve onu cemiyete, namuslu, faziletli bir vatan
daş olarak iade etmek, bizim ceza hukuku sis
temimizin başlıca prensibidir. Bu bakımdan 
bir atıfet ve şefkat duygularımızı izihar ederken 
bu beş senelik bir indirmeyi de kabul buyur
manızı komisyon adına rica ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Muhterem. Başkanlığa. 
.Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 

tasarısının 4 ncü maddesinin I nci bendinin 
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aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Nurettin özdemir 

Değiştirilmiş şekil : «Türk Ceza Kanununun 
448, 449 ve 450 nci maddeleri ile, diğer ka
nunlarda yazılı aynı mahiyetteki adam öldür
me suçları.» 

MAOÎT ZEREN (İstanbul) — Arkadaşımı
zın takririne katılıyorum, kendi takririmi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Zeren arkadaşımız takrirleri
ni ger-i almışlardır. 

Sayın Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Ka

nun» un 3 ncü maddesindeki istisnalar arasına 
«katil» cürmünün de alınması için aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Konya 
Mustafa Kepir Kadir can Kafir 

Elâzığ 
Nurettin. Ardıçoğlu 

Hk.fıkra : k) Türk Ceza Kanununun 448, 
449, 450, 451 ve 452 nci maddelerinde yazılı 
suçlar. 

NURETTİN ARDTÇO(TLU (Elâzığ) - , Efen
dim, Nurettin Özdemir arkadaşımızın takririne 
katılıyoruz ve takririmizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ardıçoğlu ve 
arkadaşları Nurettin özdemir'in takririne ka
tılıyorlar ve takrirlerini geri alıyorlar. 

(Nurettin özdemir'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efen
dim. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler kalksınlar... 88 e mukabil 
103 oyla önerge reddedilmiştir. 

Başka önerge olmadığına göre (I) fıkrasını 
tekrar okutup oyunuza arz edeceğim. 

( (I) fıkrası tekrar okundu. ) 
BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(t) fıkrasını 'okuyoruz. 
t) 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa

siye Kanununun bâzı 'hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka-
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îiunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek 
Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesi dışında birden fazla suçlarla mah
kûm edilip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların top
lamı sekiz seneyi geçenlerin bu maihkûmiyetle-
rine esas teşkil eden suçları; 

BAŞKAN — Bir değiştirge önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (I) bendinin kal

dırılmasını arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

Şevki Güler 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Maddenin tayymı istiyen öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Maddenin tayymı talebeden önerge 
reddedilmiştir. 

(i) fıkrasını tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 

( (i) fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — (i) fıkrasını aynen oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etm iyen lor... Fıkra 
aynen kabul edilmiştir. 

(J) fıkrasını 'okutuyorum. 
J ) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın

dan Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Yüce 
Divana şevkine karar- verilen veya verilecek 
olanların bu karara esas teşkil eden suçları. 

BAŞKAN— (.1) fıkrası üzerinde söz istiyen1? 
Yok. Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kaimi 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, tasarının 4 ncü madde
sinin (.1) fıkrasını şimdi oylamış bulunuyoruz. 
Bâzı arkadaşlarımız bir önerge ile maddeye bir 
(K) fıkrasının ilâvesini istemektedirler. Bu hu
sustaki önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 Ekim 1961 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin ilk toplantısını yapması ile yeni 
Anayasamızın bütün hükümleri tanı ve kâmil 
olarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra iş
lenmiş sıfat ve vazifeyi suiistimal suçları varsa, 
hukuk devleti anlayışı içinde, bu suçların artan 
faydalanmasını haklı kılacak hiçbir gerekçe ve 
içtimai zaruret gösterilemez. Bu itibarla, bâzı 
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suç. ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı
nın af dışında tutulan suçları gösterir 4 ncü 
maddesine aşağıdaki bendin (K) bendi olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

K) 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren sıfat 
ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen suçlar; 

Ankara Bursa 
E. Paksüt I. öktem 

Elâzığ Konya 
K. Satır F. özlen 

Kayseri izmir 
M. Sağlam M. Uyar 

Gaziantep - Edirne 
A. I. Göğüs F. Giritlioğlu 

İstanbul İsparta 
R. T. Burak L. Başaran 

İstanbul Trabzon 
V. Özarar K. Ural 

İstanbul Afyon Karahisar 
C. Kırca H. Nur Baki 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

BAŞKAN — Bu hususta açık oylama yapıl
masını istiyen, 15 imzayı muhtevi bir de takrir 
vardır. (Vazgeçtik sesleri) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) —" Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bu takrir, muhtevası Hükümet tarafın
dan iltifat gördü, Hükümet aynı görüşte olduğu
nu bildirdi, komisyon böyle kabul etti, muhalefe
tin değerli hatip arkadaşlar böyle gördüler. Bina
enaleyh bütün Meclisin, suiistimalleri; demokra
tik düzeni bütün teminatı ile kurduğumuz ta
rihten buyana affetmemek ittifakını görünce ar
tık acık oy diye bir talepte İsrar etmemek lâzım. 
Onun için vazgeçiyoruz. Oylanmasını rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt açık oydan vazge
çiyor'. (K) fıkrasının eklenmesi takririnin oylan
masını istiyor Komisyon iştirak ediyor. 

Bu arada (K) fıkrasının eklenmesini tazam-
muu eden diğer bir önerge vardır onu da oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasalısının 4 ncü maddesine aşağıdaki (K) fık
rasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 
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(K) takibi şahsi dâva veya- şikâyete bağlı 

suçlar. 
Konya 

Fakih özlen 

BAŞKAN — Sayın özlen, buyurun. Tak
ririn lehinde, izah sadedinde, 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Bir mühendisin hukuk anlayışı olarak arz 
edeyim ki bendeniz hukuk nizamını insan hay
siyet ve şerefini koruyan bir sistem olarak an
lıyorum. 

Muhtelif hatip arkadaşlarımın açık ifadele
riyle şahısların ve Devlet Hazinesinin nihayet 
maddi olan on lirasına dahi kıyamayan bir af 
zihniyetinin, Devletin ve Milletin ve tabiatın 
en muhteşem mânevi hazinesi olan insan, haysi
yeti ve şerefini, bir özür dileme, bir tarziye ver
me karşılığını dahi almadan, hovardaca israf 
edebileceğine inanamıyorum. 

Kaldı ki takipleri şahsi şikâyete bağlı olan 
suçlar, mağdurun hassasiyet derecesine göre 
daha büyük suçların sebebleri ve kaynağıdırlar. 

Takibat âmme tarafından yapılmadığına gö
re haysiyetini korumak için, hakarete uğrayan 
bir vatandaşın zamanını ve parasını harcaya
rak karakol karakol mahkeme mahkeme, di
dişerek, suçluya bu memlekette adalet olduğu
nu anlatmaya çalışmasını önlemek, bu çeşit şir
ret suçluları yeni suçlara teşvik etmek ve mağ
durları ihkakı hak istikametine zorlamak olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Seyfi öztürk'ün ve 
Nurettin özdemir, ve Adnan Aral'ın çok güzel 
izah ettikleri veçhile : 

«Âmmeye aidolmayıp şahsa ait bir mağdu
riyeti mağdur şahsın rızası hilâfına ve haberi 
dahi olmadan onun hesabına affetmeyi, insan 
hakları ve haysiyetlerini koruma prensibiyle de 
bağdaştıramıyorum. 

Kürsüden îmaen söylenen küçük cümlelere 
bile, zaman zaman feveran eden milletvekili ar
kadaşlarımın bir an için, hakaret görenin kendi
leri olduğunu ve bizim de kendilerine danışma
dan suçluyu affettiğimizi düşünmelerini rica 
ediyorum, bizim Kabadayı'nm tabiriyle yörük 
sırtından kurban kesmiyelim. Başkalarının başı
na gelen yarın bizim de başımıza gelebilir, gel
miş olabilir. Vatandaş haysiyet ve şerefine ve 
toplumun mukaddesatına hürmetkar olduğuna 
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inandığım Yüce Meclisten Hükümet tasarısına 
uygun olan bu teklifimin kabul edilmesini bek
ler ve istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Emin Paksüt ve arka
daşları tarafından verilmiş bulunan takrire biz 
de aynen iştirak ediyoruz. 25 . 10 . 1961 tarihin
den itibaren yeni demokratik nizamın teessüsü 
hasebiyle koalisyona da iştirak etmiş bulunmanız 
hasebiyle; bu tarihten bugüne kadar yapılmış olan 
bütün suiistimallerin affın şümulü dışında kalma
sını A. P. Grupu olarak biz de kabul ediyoruz. 
Bu şekilde rey vereceğimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın özlen tarafından verilmiş 
takrir hakkında komisyon konuşmak istiyor mu? 
. KOMİSYON ADINA MEHMET GÖKER 
(Kayseri) — İştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre, evve
lâ özlen arkadaşımızın takririni tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Fakih özlen'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Emin Paıksüt ve arkadaşları tarafından'veri
len önergeyi tekrar okutuyorum. 

Emin Paksüt ve arkadaşları tarafından veri
len önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Şimdi, (J) fıkrasından sonra ilâvesi kabul edi
len (K) bendini okutturacağım. Ve oylarınıza su
nacağım. (Okutmasan da, olur sesleri) 

BAŞKAN — Usulü formaliteleri ikmal etme
miz lâzımgelmektedir; çünkü zabıtlara geçiyor. 

K) 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren sıfat 
ve vazifeyi suiistimal suretiyle işlenen suçlar; 

BAŞKAN — (K) bendini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Bir takrir var okutturuyorum: 

Mület Meclisi Başkanlığına 
Askerlik, vergi ve Tedbirler Kanununa muha-
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let'et suçlanılın affın dışına çıkarılmasını arz ve 
teklif öderiz. 

İzmir İzmir 
N. Mirkelâmoğlu A. Ertunga 

BAŞKAN — Takrirde mündemiç askerlik, 
vergi ve Tedbirler Kanununa muhalefet suçları 
deniyor. 4 neü madde ile ilgili hususlar olduğu 
için Komisyona sormamız lâzımdır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH-
MKT (İÖKER (Kayseri).— İltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımızın takririn-. 
de bahsettikleri askerlik ve vergi suçları daha son
ra gelecek. Şimdi dördüncü maddenin, fil hal 

3 neü maddenin oylamasını yapacağız. On
dan 'evvel 'bu hususun oylamasını yapmamız ge
rekir. 

Tedbirler Kanununa muhalefet «uçlarının 
affın dışına, çıkarılmasını derpiş eden hu tek
lifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler...- Reddedilmiştir. 

Tasarının 4 neü, şimdi kabul ettiği
niz esasa göre 3 neü maddeyi, müzıalkere edil
miş ve zabıtlara geçmiş şekliyle oyunuza su
nuyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMti"' 
GÖKER (Kayseri) — Efendim; (H) bendi ko
misyona gelmedi. 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHME 

OÖKER (Kayseri) — Bu (H) bendi mevzuun
da Muhterem Meclisin kabul ettiği bir tak
rir vardır. Biz, 'bu takririn ne maddesini, ne 
do unsurunu anlıyamadık, anlaşılmadı. 

BAŞKAN —• Sayın Ilyas Kılıç, TDU komisyo
nun âza/sısmız. (Komisyon izah etsin .sesleri.) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Zapta geçmesi 
balkımından buradan tavzihinde fayda mütalâa 
ediyorum. Kastımız »3437 sayılı Kanunun 90 - 91 
nci maddeleri gereğince müsaadesiz tütün nak
ledenler hakkında idi. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı komisyon? 
(H) bendinin hemen gelmesi muhtemel de

ğilse, diğer maddelere geçeceğiz. 
Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eğer çalınmalar gündüz de devam edecekse 

;ı!ıını:nun tatil edilmesini arz ve teklif ederini. 
Kırklareli 

Abdurrahman Altuğ 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etrn iyeni er... 

Reddedilmiştir. 
Devam ediyoruz. 

4 neü maddeye geçiyoruz, yalnız bundan ev
velki maddeye bir ilâve yapılmasını tazammun 
eden bir teklif var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin kanuna 5 nci madde 

olarak eklenmesinin oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

MADDE 5. — 4 neü maddenin B, O, Ç ve 
II bentlerinde gösterilen suçlardan mahkûm 
olanların şahsi hürriyeti 'bağlayıcı cez'al'arından 
iki senesi affedil m iştir. 

Sivas 
Oevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz. 

(ÎRVAİ) ODYAKMAZ (Sivas) — Arkadaş
lar, bu saatte huzurunuza çıkmak istemezdim, 
yalnız bir hususu arz etmek istiyorum, bun
dan evvel çıkmış olan kanunlarda, 5677 sa
yılı Kanunda 2330 sayılı Kanunda, umumi af
tan sonra, bu affın istisna edilen mahkûmi
yetlerden de bir miktarının indirilmesi tensi-
bolunmuş idi. Yani, şimdi şöyle oluyor : Ta
sarının 1 nci maddesinde bu miktarı 5 sene 
indiriyorsunuz, arkadaşlar. Bundan sonra da 
bâzı suçları istisna ediyorsunuz. İstisna ettiği-
ğiniz suçlardan ise, 'hiç aftan faydalandırmı
yorsunuz. Bundan da bir nisbet dâhilinde in
dirme yapılması affın zâtında mündemicolan 
şefkatin, atıfetin bir neticesi olmak lâzımge-
•lir. Nitekim, 5677 sayılı Kanunda da olduğu 
gibi 2337 sayılı Kanunda da bu mevcuttur. 
Yani, bir kısmının beş senesini affederken, bir 
kısmından hiç affetmemek, bu hiçbir zaman 
insan tabiatına uygun değildir. Onun için öner
gemin aynen kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
OÖKER (Kayseri) — Efendim; bu kanunun 
şümulüne girmiyen suçlar, 113 - 134 sayılı Af 
kanunlarından istifade etmişlerdir. Bu bakım
dan aynı şahısların ikinci defa bir aftan is
tifade etmiş olmasına komisyonumuzca muva
fakat etmiyoruz. Takrire iştirak etmiyoruz. 
(Girmemiş olanlar vardır, sesleri.) 
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BAŞKAN — Buyurun- Tahsin Telli. 
TAHSİN T E L L I J Î (Erzurum) — Muhte-

tercm arkadaşlarım, teklif kabul edildiği tak
dirde, bu istisnaların bir kısmının istisna 
edilmesine dahi lüzum yoktur. Çünkü bunlar
dan birçok cezalar; 1 sene, 2 sene ve üç sene 
gibi cezalardır. Bu itibarla tatbikatsız kala
caktır. Teklifin reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutarak oyu
nuza sunacağım . 

(Cevad Odyakmaz'ın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... etmiyenler... Reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarıda 5 nci, halen 4 neü 
madde olarak 'görüşmesine devam ettiğimiz 
maddeye geçiyoruz. 

MADDE 4. — 113 sayılı Af Kanunu ile 
bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı hükümler eklenmesine dair 134 sayılı 
Kanundan faydalananlarla bunların 27 . 5 .1960 
tarihinden sonra işledikleri suçlar hakkında 
bu kanunun birinci maddesi uygulanmaz. 

.BAŞKAN — Üç önerge var, değişiklik öner
gesi ; 

OTYASETTÎN KABACA (Krzurum) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim? Değişiklik önerge-* 
leri var, onları okutacağım. Müsaade ederse
niz. Söz mü istiyorsunuz1" Buyurun. (Gürürtü-
ler) Maddeyi okuttuk efendim, madde üzerin-
do «söz istiyor. 

GIYASETTIN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarını, 5 nci mıaddede 113 ve 
134 sayılı kanunlardan faydalanmış olanların 
bir daha 'bu kanundan faydalanmamaları der
piş edilmiş ayrıca 27 . 5 . 1960 tarihinden son
ra işlenen suçların da bu affın şümulü dışında 
kaldığı tesbit edilmiştir. Ancak, 113 ve 134 
ısayıh kanunlara göre «faydalananlar» kelimesi 
üzerinde durmak istiyorum. Bir aftan faydalan
mak iki şekilde olur. 

Birisi : Kesinleşmiş bir mahkûmiyet karan 
verilmiş olan ikim senin cezasının ortadan kaldı
rılması diğeri ise derdesti rüyet 'bulunan bir 
dâvanın ortadan kal diril ması halidir. Devam 
etmekte bulunan, bir dâvaya delilısizlik do-
layısiyle beraet kararı verilebilir, ya tafedir-
den dolayı verilebilir, veyahut da Temyiz Mah

kemesinin bozması üzerine 'beraet kararına gi* 
dilebilir. Şiîmdi eğer burada bu suçtan fayda
lananlar eğ-er şimdi ki, çıkardığımız kanun
dan faydalamamaz'larsa büyülk 'bir hatanın 
içine düşmüş 'bulunacağız. Çünkü bunlar hak
kında derdestirüyet bulunan dâva henüz neti
celenmediği için beraetlerinde karar verilmesi 
ihtimali vardır. Bu sebeple bu maddenin şu şe
kilde tadilini talebediyorum. 

«113 sayılı Kanunun 134 sayılı Kanunla de
ğişik 1 nci maddesinin (B) ve (C) bentlerin
den faydalananlar ile 'bunların 27 . 5 . 1960 ta
rihinden sonra işledikleri suçlar hakkında bu 
kanunun 1 nci maddesi uygulanamaz» şeklin
de bir değişikliğe tabi tutulmasını arzu ediyo
ruz. Hürmetlerimle. 

ADALET. KOMİSYONU ADINA MEHMET 
C1ÖKER (Kayseri) — Bu madde hakkında ko
misyonun vuzuh verici bir teklifi vardır, lüt
fen okutursanız faydalı olacaktır. 

BAŞKAN —• Komisyon teklifi mi var? Sa
yın Çunga madde üzerinde söz istiyor. 

SADRETTİN ÇANUA (Bursa) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN —• Vazgeçtiniz. Komisyonun tek
lifi mi var? Değişiklik önergeleri de var. On
ları da okutacağım. Komisyon teklifini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Madde 4 e vuzuh vermek için aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Komisyon Başkanı 

Denizli 
Hüdai Oral 

Madde 4. — 113 sayılı Af Kanununun 134 sa
yılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin (B) ve 
(C) bentlerinden faydalananlarla bunların 
27 . 5 . 1960 tarihinden sonra işledikleri suçlar 
hakkında bu kanunun birinci maddesi uygulan
maz. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim : 
MADDE 4. — 113 ve 134 sayılı kanunlar

dan faydalanarak, hürriyeti bağlayıcı bir ce-
z*a ile tecziye edilme isteği ile haki arında 
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acılan âmme dâvalarının ortadan kaldırılması
na karar verilenler ile hapis cezaları indiril-
ınıiş olanlar ile bunlann mükerreren 2 7 . 5 .1960 
tarihinden sonra işledikleri suçlar hakkında 
bu kanunun 1 nei maddesi uygulanmaz. 

Mardan 
Esat Kemal Aybar 

Sayın (Başkanlığa 
Müzekeresi yapılaaı Af kanunu tasarısının 

4 ncü maddemnin aşağıdaki yazılı şekilde tadil 
olunmasını arz ve teklif olunur. 

Erzurum 
iGıyasetıtin Karaca 

Madde 4. — 
113 sayılı Kanunun 134 sayılı Kanunla de

ğişik: 1 udi 'maddesinin (B) ve (C) bentlerin
den faydalananlar (mahkûmlar) ile bunların 
27 . 5 . 19'60 tarihinden sonra işledikleri suçlar 
hakkında bu kanunun birinci maddesi uygulan
maz. 

.BAŞKAN ;— Aykırılığı sebdbiyle evvelâ son 
takriri 'oyunuza sunuyorum. Komisyon katılı
yor mu? 

' ADALET KOMİSYONU ADINA MEHLMET 
GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ^katılmıyor.. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyemler... (Komisyon teklifini oylayı
nız sesleri) Efendim Sayın Karaca'hm teklifi 
eh aykırı teklif olduğundan.. (Gürültüler, ko
misyon teklifi, komisyon teklifi sesleri) Efen
dim komisyonun yaptığı değişiklik teklifini ay
rıca oyunuza «unacağım müsaade buyurun. 

GTYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Be
nim teklifim de komisyon teklifinin aynıdır 
fark yoktur. 

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

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Esat Kemal Aybar'm önergesi tekrar 

okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMİET 

GÖKER (Kayseri) — iştirak etmiyoruz «fen
dim. 

BASKÇA'N ı— önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

âO.2.106» 6 : 4 
Komisyonun yeni teklifini tekrar okutuyo

rum o şekilde oya sunacağım. Zapta öyle 'geçe
cek, Sayın Bayramoğlu. Ne yaparsınız? (Bunlar 
zabıtla bilinecek; 

(Komisyon 'Başkanı Hüdai Oral'm teklifi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenıler... Yeni şekliklc kabul edil
miştir. 

4 ncü maddenin bu suretle aldığı ıson şekli 
okuyoruz. 

MADDE 4. — 113 sayılı Af Kanununun 134 
sayılı Kanunla değişik 1 nei maddesinin (B) 
ve (C) (bentlerinden faydalananlarla, bunların 
27 5 . 1960 tarihinden sonra işledikleri suçlar 
hakkında bu kanunun 1 nei maddesi uygulan
maz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.!. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddenin (H) fıkrası komisyondan 
gelmiştir. Okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınan 3 ncü madde

nin (H) bendi ile ilgili '2 teklif muhteviyatına 
igore, yeniden tedvin 'edilen (H) bendi ekli ola
rak «sunulmuştur. Yüksek Meclisin tasviplerine 
arz olunur. 

Adalet Komdsyonu Bşk. Y. 
İzmir 

Mustafa Uyar 

H) İstimal ve istihlâk 'm'aksadiyle işlenmiş 
kaçakçılık fiilleri ive 0829. sayılı Kanunun ek 
ikinci maddesinin .1, 2, 3, 4, ncü bendinin birin
ci fıkrası Ihükmün'ü ve 3078 sayılı Kanunun ıck 
ve tadillerini ihlâl eden fiiller ve cif kıymeti 
bin lirayı (1 000 lira dâhili) geçmiyen 'gümrük 
kaçakçılığı suçları ile 3437 sayılı Tütün ve tü
tün inhisarı Kanununun flO ve 91 nei maddele
rine muhalefet suçlar hariç, Kaçakçılığın men 
ve tabikine dair 1918 ive 1567 sayılı kanunlar 
ile bunların ek ve tadillerini Sh'lâl eyliyen suç
lar. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin (H) fıkrasını 
bu şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
•ler... Kabul etmiyenler... Üçüncü maddenin <('H) 
fıkrası bu şekliyle kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi zabıtlarda mündemiç ve de
ğişikliği yapılmış fıkraları ile birlikte oylarını-
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za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 3 ncü madde değişikliği yapılmış ve ilâ
ve edilmiş fıkraları ile birlikte kabul edilmiştir. 

Bir teklif vardır,'okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığı 
Hükümet (tasarısının 6 neı maddesinin 5 nci 

madde olarak kabulünün oylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakinaz 

CEVAD ODYAKMAZ ('Sivas) — Geri alı
yorum. 

(BAŞKAN — 5 nci maddeye geçiyoruz. 
MADDİ] 5. —vBu kanun hükümleri 'bir ce

za mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunma
sa da'hi kanunen kullanılması, yapılması, ta
şınması, bulundurulması, satılması, alınması 
ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya 
inhisara tabi bulunan eşyanın -müsaderesine un'fi
ni değildir. 

Yakardaki fıkra haricinde kalan eşsö, güm
rük ve diğer Devlet ve belediye vergi resimle
rinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

'BAŞKAN — '5 nci madde üzerinde söz isti-
ycn var mı? Yok.. Söz istiyen olmadığına'göre... 

5 nci maddeyi okuduğumuz şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etm iyen lor... <Ka-
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Firar halinde olup da bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında resmî 'mercilere müracaatla teslim 
olnuyanlar bu kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

Bu kanun yürürlüğe 'girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden iti-
'baren iki ay içinde resmî mercilere teslim ol
mak şartiyle bu kanundan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga. 
SADRETTÎN OANO-A (Buma) — Muhte

rem arkadaşlar, madde askerlik hizmeti başla
madan evvel 'bakaya, yoklama kaçağı, saklı bu
lunan kimselerin ,affına mütedairdir. 1111 sa
yılı Kanun gereğince terhisi mütaakıp er ve ye
dek subayların her yıl yaptırması gereken .yok
lamalarının 1 nci madde hükmüne dâlhil olup 
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oLnıadığı ihakkmda zabıtlara (tescil edilmek ba j 

•kınımdan komisyonun bu husustu açıklamasını 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu... Komisyon 
mu söz istiyor efendim? (Hayır «esleri) 

İBRAHÎM E T M KTLIOOĞLII (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, iki kelime ile arz 
edeyim. Yedek subay Kanununa'göre ,10 ncu 
muaddel maddesine göre, yoklamasını yaptıran 
yedek subaylar ikametgâhlarını başka yere 
naklettikleri takdirde bir ay içerisinde askerlik 
şubesine müracaat 'etmedikleri takdirde, şubesi 
reislerinin askerlik dairelerine yapacağı bir tahri
rat üzerine 250 lira para cezasiyle tecziye (ulunur
lar. Ve bunun da, itiraz .mercii yoktur. Tahsili 
emval Kanununa 'göre şimdi Âmme alacakları
nın talhsili halkkındaki Kanuna göre bunlar tah
sil edilir. Bu maddenin 2 nci 'fıkrasında sayı
lan izinsiz, firar şu veya bunları affederken bun
ların da 'bu kanunun şümulü içine alınması için 
bir takrir takdim ediyorum, takdirlerinize arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 'Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADI'NA MEHMET 

(1-ÖKER (Kayseri) — Sayın Çan'ga, yoklama 
ka'çakları ve öğrenmek istediğiniz 'husus bura
ya 'dâhildir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerlik, Vergi ve 'Tedbirler Kanununa, 'mu

halefet suçlarının affın dışına çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

îzmir izmir 
Necip 'Mirkeilâmoğlu Arif Ertunga 

BAŞKAN — Bu değişthlge önergesine ko
misyon katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
CIÖKER (Kayseri) — Katılmıyor... 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aykırılık itibariyle başka bir önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Adalet Komisyonu raporunun 6 nci madde

sindeki «asker kaçağı» kelimelerinin çıkarılma
sını; bu suretle vatani vazifeyi ifadan kasten 
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kaçanların affın şümulü dışında bırakılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygı ile. 
• . Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Sivas 

Rahmi Çel tekli 
Sivas 

Rahmi Günay 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

Sivas 
Ahmet Kangal 

BAŞKAN — Sayın Arıkan. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bendeniz Kemal Sarı
ibrahimoğlu 'ıran takririni kabul etmemenizi is
tirham ediyorum. Günkü bu madde bizatihi as
kerlik kayağı olanlara yeniden kıtalarına ilti
hak etmek ve vatan hizmetni ifa etmelerinin 
sağlanmasını temin etmiş bulunuyor. Bu iti
barla takririn reddedilmesi lâzımgelir. Ayrıca 
Sadrettin Ganga arkadaşını, konuşmasının ba
şında bir noktaya temas ettiği iein bendeniz 
bir tavzih yapmak, mecburiyetini hissettim. 
Maddede «izinsiz» tâbiri kullanıldığına göre, bu 
madde, münhasıran askerlik hizmeti başlamadan 
önceki hale ait»değildir. Aynı zamanda, asker
lik hizmeti sırasında 6 günlük izin müddetini 
geçirenlere de şâmildir. Yani Askerî Ceza Ka
nunumuzun (5(5 ncı maddesi, muvacehesinde hâ
sıl olan suçlara da şâmil olmak lâzım gelir. Ben
deniz yanlış anlamıyorsam, bu madde, (5(5 ncı 
maddenin tazammun ettiği hususlara da. nıâtu-
fen tedvin edilmiş bulunmaktadır. Komisyon
dan bu hususun açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu?... 
ADALET KOMİSYONU ADİNA MEHMET 

OÖKER (Kayseri)—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Sayın 
Sarıibrahimoğlu'nun okunmuş bulunan önerge
sini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önerge okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 5 nci maddenin 2 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve rica ederiz. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

Giresun 
Etem Kılıçoğlu 

Urfa 
Kadri Eroğau 

Konya 
Faruk Sükan 

Edirne 
llhami Ertem 

girdiği tarihte asker 
yoklama kaçağı ve 
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Antalya 

Ömer Eken 

Bu kanun yürürlüğe 
kaçağı, izinsiz, bakaya, 
saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için 
hile yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren yurt içinde bulunanlar 2 ay, yurt dı
şında bulunanlar (5 ay içinde resmî mercilere 
teslim olmak şartiyle bu kanundan faydalanır
lar. 

BAŞKAN—Komisyon.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) —• Altı ay çoktur, üc ay 
olarak iştirak ederlerse katılacağız. 

ETEM KILIGOĞLU (Giresun) — Dört ay 
olsun... 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan... 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; dış ülkelerde bulunanlar için 
konan altı aylık müddet, uzun bir müddet değil
dir; daha önce çıkarılmış bütün af kanunların
da a^üi madde bu şekilde tedvin edilmiş bulun
maktadır. Yani 6 aylık mehil verilmiş bulun
maktadır. Filhakika dış ülkelerde bulunan va
tandaşların kanunun meriyet mevkiine girme
sinden haberdar olmaları ve merciine yani kon
solosluklara, elçiliklere baş vurabilmeleri im
kânlarını bu suretle sağlamış olabiliriz. Bu iti
barla (5 aylık müddetin kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Meclisin takdirine bıra
kıyoruz. Filhal katılıyoruz. 

'BAŞKAN'-— önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi, dikkate alınmak kaydiyle kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 

6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve rica ederim. 

Giresun 
1. Etem Kılıçoğlu 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte as
ker kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı, 
yedek subaylardan ikametgâhlarını değiştiren
lerin gidecekleri yerleri müddeti içinde bildir
ini venler ve saklı bulunanlar ve askerlikten kur-
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tulıuak için hile yapanlar, kanunun yürürlüğe 
girin esinden 'itibaren iki ay içinde resmî merci
lere - müracaat veya teslim olmak partiyle a (Yo
lunmuşlardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu f 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET GÖKE1J (Kayseri) —• Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. Ko
misyon filhal katılmış olduğu önergeyle beraber 
maddenin tek rai* tanzimini okutup oylarınıza 
sunacağım. 

MADDE (5. — Eirar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim 
olnııyanla'r bu kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve sak
lı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren yurt içinde bulunanlar iki ay, yurt dışında 
bulunanlar altı ay içinde resmî mercilere teslim 
olmak şartiyle bu kanundan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin « tak
sirli suçlar hariç» Hâkimler ve Memurin ka
nunları ile bunlara ek kanunlara ve sair husu
si kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek ida
ri ve inzibati karar veya yapılmış veya yapı
lacak işlemlere ve subay, askerî memur ve ast
subayların cezalarının hukuki neticelerinden 
olan rütbenin kaybedilmiş ve orduya subay, 
askerî memur, astsubay olarak kabul olunma
mak ve askerî nisibertin kesilmesi işlemlerine şü
mulü yoktur. Ancak, birinci maddenin (B) 
bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların 
emeklilik hakları geliverilir. 

BAŞKAN — 7 nci ıhadjde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — 1961 yılı sonuna kadar ki 
dönemlere aidolarak mükellefler veya sorum-
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lular adına kesilmiş olup, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar kesinleşmemiş olan 
vergi cezalarından, usulsüzlük cezalarının ta
mamı kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affe-
dilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra 31 . 10 . 1Ü'61 tarihine kadar ki dönemlere 
aidolarak kesilecek usulsüzlük, kusur ve ka
çakçılık cezaları hakkında da yukardaki hü
kümler uygulanır. 

1961 yılı sonuna kadıar ki dönemlere aidola
rak, Vergi Usul Kanununa göre ceza mahke
melerince hükmolunup bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli 
vergi suçlarına ait cezalar aff edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf Bu
yurun Sayın Hanhan. 

ZİYA HANI1AN (İzmir) - - Çok kısa olacak 
arkadaşlarım. Yalnız, bir tek kelimenin değişti
rilmesidir. Deniyor ki; maddenin birinci fıkra
sında «1961 yılı sonuna kadar ki, -dönemlere 
aidolarak, mükellefler veya sorumlular adına 
kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar kesinleşmemiş», yerine «tahsil edile
memiş» para cezaları şeklinde değiştirilmesini 
rica ederim. Bu hususta da bir takrir takdim 
ediyorum. Lütfen kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde değiştirge 
önergeleri 'var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maddenin vergi cezalarının 3/4 ü affedilmiş-

tir şeklinde tashihini rica ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Af tasarısının 10 ncu mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

(1961 yılı sonuna kadar ki, dönemlere ait ola
rak mükellefler veya sorumlular, adına kesilmiş 
olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar tahsil edilememiş olan vergi cezalarından 
usulsüzlük cezalarının tamamı, kusur ve kaçak
çılık cezalarının yarısı aff edilmiştir.) 

Saygılarımla. 
İzmir 

Ziya Hanhan 
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Gerekçe : 
1. Mükellef ve sorumluların durumu aynı 

olduğu halde, kanun yoluna başvurarak kesin
leşmeyi durduranlar bu atıfetten faydalanacak, 
fakat kanun yollarına gitmeyi akıl edememiş 
olanlar faydalanamıyacaklardır. bu hal, hakkı
nı korumasını bilmiyenler aleyhine bir ceza ma
hiyetindedir. 

2. Fıkrada, (tamamı, yarısı) diye miktarlar
dan bahsedilmektedir. Kesinleşmemiş bir ceza
nın miktarı bahis konusu olamıyacağından affın-
kesinleşmiş hükümlere de teşmili gerekmektedir. 

3. Halen Danıştayda tetkik edilmekte olan 
cezaların kesinleşmiş olup olmadığı tartışmalara 
yol açacak ve bir fiilden dolayı iki ayrı hüküm 
uygulanmış olacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin 1 nci fıkrasının sondan 2 

nci satırındaki «tamamı» ve «küsur» kelimeleri 
arasına bir virgül konulacaktır. 

Arz olunur. 
Adalet Komisyonu adına 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan af-tasarısının 10 ncu ve 

Adalet Komisyonu tasarısının 9 ncu maddesine 
aşağıdaki ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Ahmet Tür kel 

Teklif : 10 ncu maddenin 1 nci fıkrasının son 
kısmında; 

(...«ve kaçakçılık cezalarının yarısı ile vergi 
borcuna ilâve edilmiş, ödenmemiş gecikme zam
larının yarısı affedilmiştir.») şeklinde kabulü
nün Heyeti Umumiyeye arzını teklif ederim. 

Gerekçe : İktisadi şartların neticesi, bâzı mü
kellefler, ınustar durumları ile, vergi borçlarını, 
zamanında ödiyememiştir. 

Ekonomik inkişaftaki seyir, ağır yürüdüğün
den, durumları salâha kavuşamamış bu tüccar 
ve esnaflara, affın şümulü içinde yapılacak yar
dım, verginin esas kısmının, tahsiline yardımcı 
olacaktır. Arz ederim. 

Bursa 
Ahmet Türkel 
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Meclis Başkanlığına 

9 ncu maddenin 1 nci fıkrasındaki «talihine 
kadar kesinleşmemiş olan» tâbirinin «tarihe ka
dar tahsil edilmemiş olan» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

Başkan Sözcü 
I-lüdai Oral Giresun 

Ali Oüceoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Adalet Kmoisyonunca 9 ncu madde olarak 

aynen kabul edilen Hükümet tasarısının 10 ncu 
maddesinde «kesinleşmemiş olan vergi cezaların
dan» tâbirinin «tahsil edilmemiş olan vergi ce
zalarından» şeklinde tadilini arz ve teklif ede
riz. 

Artvin Giresun 
Sabit Osman Avcı Ali Köymen 

Balıkesir Trabzon 
M. Şükrü (Javdaroğlu Ekrem Dikmen 

Ordu 
Ata Bodur 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Af Kanununun 9 ncu 

maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Adana 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Gerekçe 
Değişen vergi ve usul kanunları muvacehe

sinde ; eski kanunların tatbikatından doğan ak
saklıklar yüzünden; bilhassa küçük ve orta ka
zanç sahibi olup da kanunların formalitelerine 
tanı mânasiyle vâkıf olmıyan gelir sahibi vatan
daşlarımız mağdur olmuşlardır. Bu kimseler ka
sıtları olmadığı halde bilgisizlikleri yüzünden 
kaçakçılık cezasına da çarptırılmışlar. Bu sebep
ten meslekini, dükkânını, küçük imalâthanesini 
bırakıp başka işler aramaya gidenlerin sayısı bir 
hayli kabarıktır. 

Kaldı ki, 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasının 
teklif edilen şekli Hazineye yeni külfet yükleme
ni ekte ; bilâkis tasarıdaki şeklinden daha çok 
avantaj temin etmektedir. Tasarıdaki şekline 
göre milyonluk cezaların yarısının affı icabet-
mekte. 

Halbuki teklifimize göre 25 bin liraya kadar 
olan. bilûmum cezalar affedilecek, daha yüksek 
seviyedeki cezalardan ise hiçbir şey tenzil edil-
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nıiyecektir. Bu itibarla teklifimiz hem Hazine 
lehine ve hem de az gelirli büyük vatandaş küt
lesi lehinedir. Kaldı ki, aynı maddenin son fık
rası hileli vergi suçlarına ait mahkemece veril
miş cezaları affetmektedir. Hileli vergi muame
lesinden doğan cezalar affedildiğine göre ve ta
sarıdaki şeklinden daha çok Hazine lehine olan 
bu teklifin kabul olunacağını umarız. 

Değişiklik teklifi 
Madde 9. — .1961 yılı sonuna kadarki, dö

nemlere aidolarak mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmemiş olan vergi 
cezalarının 25 bin liradan aşağı olanları affedil
miştir. 

Yüksek Başka i ılığa, 
10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Necmettin Akan 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
ti ay zarfında vergi borçlarını ödiyenlerden ge
cikme . zammı tahsil- edilmez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
',) sayılı Kanunun 6 ncı maddesine dayanıla

rak ihtiyati tedbir kararı verilmiş olanların, bu 
kararların devamı süresine ait, vergi gecikme 
cezaları aff edilmiştir. 

Sivas Ordu 
Cevad Odyakmaz Ata Bodur 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 10 ncu madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Bu kanunun yürürlüğü tarihine kadar mü
kellefler ve sorumlular adına kesilmiş olup ke
sinleşmemiş veya kesinleşmiş oknakla beraber, 
tahsil edilmemiş bulunan vergi cezalarından 
usulsüzlük, kusur, kaçakçılık, hileli vergi ceza
ları affedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Onuncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim : 

20.2.1963 O :4 
Madde 10. — 19'61 yılı sonuna kadarki dö

nemlere aidolarak mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar kesinleşmemiş veya tahsil edil
memiş olan vergi cezaları, asılları üç ay zarfın
da ödenmek şartiyle affedilmiştir. 

1961 yılı sonuna kadarki dönemlere aidolarak, 
Vergi Usul Kanununa göre ceza mahkemelerin
ce hükmolunup, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli vergi suç
larına ait cezalar affedilmiştir. 

Manisa 
Hürrem Kubat 

Muhterem Başkanlığa 
Tasarının 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 10. — 1961 yılı sonuna kadarki dö
nemlere aidolarak mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olan usulsüzlük, kusur ve kaçak
çılık cezaları, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl zarfında verginin aslı 
ödendiği takdirde affedilmiştir. Bu müddet zar
fında bahis mevzuu cezalardan dolayı mükellef
ler hakkında takibat yapılmaz. 

Sivas Aydın 
Cevad Odyakmaz Orhan Apaydın 

Diyarbakır 

Eecai îskenderoğlu 
BAŞKAN — Önergelerde madde 9 ve 10 geç

mektedir. Maddenin birinin çıkarılması ve ko
misyon da tasarıdaki madde numaralarına birer 
eksiğiyle atıf yapmış olduğundan bunlar tama- ' 
men 8 nci madde olarak düzeltilecektir. Şimdi 
önergeleri aykırılıklarına göre tekrar okutuyo
rum : 

(Bursa Milletvekili Ahmet Türkel'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —Ahmet Türkel. 
AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, az konuşarak sizi fazla rahatsız et-
miyeceğim. Bu konuda vergi adaletinin incindiği 
bir nokta var. Kaçakçılık müessesesini affediyo
ruz; fakat bunun yanında mustar duruma düş
müş mükelleflerin vergi ödememe veyahut geç 
ödemeden mütevellit vergi zamlarını affın şü
mulü dışında bırakıyoruz. Bu bakımdan adaleti 
bu yöne teşmil için bu teklifi, bu ek tasarıyı tek-
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lif etmiş bulunuyorum, kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, ge
cikme zammı olarak teklif edilen kısım hakikatte 
malî mevzuat yönünden ceza değildir, temerrüt 
faizi mahiyetindedir. 281 sayılı Kanun gereğin
ce de bunlar esasen beş takside bağlanmıştır. Bu 
bakımdan önergeye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
(İzmir Milletvekili Ziya Hanhan'ın önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon iştirak ediyor 
musunuz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Ziya Hanhan'm önergesi
ne katılıyoruz, efendim. 

FAHİR OİRİTLİOĞLU (Edirne) — Efen
dim, benim önergem en aykırı olması hasebiyle 
onu oya koymanız gerekirdi. 

BAŞKAN — Efendim, elimizde fazla önerge 
bulunduğundan bunları aykırılık derecelerine 
göre sıraya koymak mümkün olamamaktadır. 

Değişiklik önergesi dikkate alınmak kaydı 
ile komisyona verilmiştir. Komisyondan geldik
ten sonra Heyetinize arz edilecektir. Başka bir 
önergeyi okutuyorum : 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nım 
' önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu? 

KOMİSYON ADINA MEHMET GÖKER 
(Kayseri) —- İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in tak
riri tekrar okundu.) 

I '»AŞ KAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Van) — İştirak etmiyoruz. Tasarı 
bilhassa 1961 senesini başlangıç olarak almış
tır, o bakımdan da hatalıdır. 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Ata Bodur'un önergesi 

tekrar okundu.) 
TALÂT ASAL (Edime) — Affedersiniz 

arkadaşlar, çok ehemmiyetli bir konudur. 3 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan ted
biri ihtiyati kararları verilmiştir. Bu tedbiri 
ihtiyati kararları verildiği cihetle bunların 
muhatabı olan kişiler vergilerini ödiyememiş-
1 erdir. Çüıikü üzerinde Devletin bloke kararı 
vardır. Mahkemelere sevk edildikten sonra bu 
kişiler hakkında ya beraet kararları verilmiş, 
veyahut da tedbiri ihtiyatilerin kaldırılmasına 
mütedair kararlar ittihaz edilmiştir. Buna 
rağmen Maliye halen gecikme zammı veya ge
cikme cezasını tahsil etmektedir. Binaenaleyh 
vatandaşın iradesi dışında Devletin kendi hu
kukunu koruması bakımından tedbiri ihtiyati 
kararından dolayı ödeyememiş bulunan bu ki
şilere bunu teşmil etmediğimiz takdirde, mah
keme kararları ile de beraetle neticelenmiş bir 
vaziyet bulunduğuna nazaran bu teklifin ka
bulünde zaruret vardır, bu suretle adaleti te
celli ettirmiş olacağız ve Devletin yapımıg ol
duğu bir muameleden dolayı vatandaşı izrar 
etmeırriş bulunacağız. Lütfen kabulünü istir
ham ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Van) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve dikkate alınması kaydiyle ko
misyona verilmiştir. 

(•Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın tak
riri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Van) — Biraz evvel izah ettim, 
zaten cezalı değil. 

NECMETTİN AKAN (Kars) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Komisyonun, virgüle ait bir takriri var, 

onu 'okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu adına Mehmet ööker'in 

virgüle ait takriri yeniden okundu.) 
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BAŞKAN —- Komisyon maddeyi redakte 

ederken virgülü.de koyar. (Bravo Reis, sesleri) 
(Manisa Milletvekili Hürrem Kubat'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
HÜRREM KUBAT (Manisa) — Takririmi 

izah edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kubat. 
HÜRREM KUBAT (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, verginin en ağır suçu hileli vergi
dir, vergide hile yapmaktır. Biz, vergide hile
yi, yani hapis cezası ile cezalandırılacak kadar 
ağır bir fiili affediyoruz. Ona mukabil daha 
hafif şekilde kanunun ele almış olduğu ka
çakçılığın, yarısını affetmek suretiyle, burada 
bir adaletsizliğe sebebiyet vermiş oluyoruz. 
Benim buradaki teklifimden maksat; vergile
rin asimin üç' ay zarfında tediye edilmiş olma
sı suretiyle hem Maliyenin tahsilâtına bir es
neklik vermek, ani bir gelir kaynağı temin 
etmek, . diğer taraftan da hileli vergi ile 
kaçakçılık yapılmış vergi arasında, adaleti te- ı 
inin etmeye matuf bir tekliftir. Takdir sizle
rindir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim! 

ADALET KOMİSYONU ADİNA MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Cevad Odyakmaz ve arkadaşlarının öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye iştirak edi
yor mu efendim ? 

ADALET KOMİSYONU ADİNA MEHMET 
GÖKER (Kayseri) —-'İştirak etmiyoruz efen
dim. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Efendim, önergenin üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Muhterem Heyet, hileli vergi suçlarından mü
tevellit cezalar mevcut tasarıya göre affedil
mektedir. Hileli vergi suçları nelerdir? Kısaca 
bu hususa temas etmek isterim. Çift defter tut
mak, sahte, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı ve
sikalar kullanmak ve bunları tahrif etmek., ve 
saire. Buna kusur ve kaçakçılık maddi ceza-

20.2.1963 O :4 
sından başka ayrıca, bir seneden üç seneye, ka
dar da hapis cezası da tatbik edilmektedir. Şim
di burada hileli vergi suçundan mütevellit ceza 
affedildiği halde kusur cezası, ki buna nazaran 
ne kadar hafif olduğu verilen ceza miktarı ile 
bellidir, ziyaa uğrayan verginin % 50 si nisbc-
tiîide ceza tahakkuk ettirilmektedir. Bu bakım
dan arkadaşları tarafından verilen tadil tekli
finin lehinde oy kullanmanızı istirham ederken, 
adaletin tecellisi bakımından da faydalı olaca
ğı kanaatimi arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? . 
ADALET KOMİSYONU ADIN A. MEHMET 

GÖKER (Kayseri) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
ycnler... önerge reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vergi suçlarının affın dışına çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
İzmir İzmir 

Necip Mirkelâmoğlu • Arif Ertunga 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mııİ 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — İştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyu* 
runı. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nuıı önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... önerge reddedilmiştir. 

(Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çav-
daroğlu ve arkadaşının önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyonun da bir . teklifi 
var onu da okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı Hüdai O rai ye 
Sözcüsü Ali Cüceoğlu'nun takriri okundu.) 



M. Meclisi B : 55 
BAŞKAN — Sayın Ziya^Hanhan arkadaşımı

zın "Ayni" mahiyetteki bir takriri daha evvel ka
bul edildi, komisyon hazırlıyor. Onun için bu 
takrirleri reye koymaya lüzum yoktur.. (Diğe
rine geçelim, sesleri.) 

Lütfen çabucak redakte edin, gelen değişik
lik önergelerinin lütfen redaksiyonunu yapın, 
hemen gönderin, diğer maddeyi inceliydim. 

.Bâr takrir var, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin, (c) bendinin 

ikinci fıkrası kaldırılmış, bu fıkrada bahis ko
nusu olan hususlar ilişikte sunulmak suretiyle, 
8 nci madde olarak tedvin edilmiştir. Arz olu
nur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Denizli Giresun 
Hüdai O rai Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Bir yeni madde ilâvesini muta-
zamnım bir teklif. 

Madde 8. — 
1924 tarihli ve 49i sayılı Teşkilâtı Esasiye 

Kanununun bâzı Hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
12 Haziran J960 tarihli ve bir sayılı Kanunun 
6 nci maddesine göre kurulmuş Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilmiş olup, bu kanundan 
faydalananlar hakkında bihakkin veya meşru
tan tahliye tarihinden itibaren, bu mahkûmi
yetlerinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet 
hâlinde bulundurmaya ve hususi kanunlarında 
yazih muayyen bir meslek veya sanatın icrası
nın men'ine dair hükümler tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Müzakere etmiş bulunduğu
muz 8 nci maddenin yerine bu maddenin gir
mesi isteniyor. Bu hususla ilgili bir takrir var, 
'diıtffcuyorum. 

Başkanlığa 
•8 nci maddenin 9 ncu ve 9 ncu maddenin 8 

nci madde ile yer değiştirmesini saygı ile tek
lif ederiz. 

Adalet Komisyonu Başkanı Y. 
Kayseri 

Mehmet Göker 

Madde : 8 
1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 

'Kanununun bâzı 'hükümlerinin kaldırılması ve 
'bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
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12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 
nci maddesine igöre kurulmuş oları Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olup bu ka
nundan faydalananlar hakkında bihakkin veya 
meşrutan tahliye tarihinden itibaren bu mah
kûmiyetlerinin tabiî neticesi olan kanuni maih-
curiyet (halinde bulundurmaya ve hususi ka
nunlarda yazılı muayyen bir meslek ve sanatın 
icrasının men'ine dair hükümler tatbik olunmaz, 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi şu anda görüşmüş bulunuyo
ruz. Komisyon 8 nci maddenin 9 ncu madde 
olarak, telâkkisini, şimdikinin ise 8 nci mad
de olarak telâkki edilmesini istemektedir. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Oylarınıza iktiran eden şekle göre yeni 8 
nci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 8. — 1924 tarihli ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı 'hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesine göre kurulmuş olan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilmiş olup 
bu kanundan faydalananlar hakkında bithakkin 
veya meşrutan taihliye tarihinden itibaren bu 
mahkûmiyetlerinin tabiî ııetlcesi olan, kanuni 
mahcuriyet halinde bulundurmaya ve ihususi ka
nunlarında yazılı muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının men'ine dair hükümler tatbik olun-
m az. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu madde komisyondan gelince ayrıca 
oyunuza sunacağım. 

10 ncu maddeyi -okutuyorum. 
MADDE 10. — Yargıtay ve Askerî Yargı-

tayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halin
de usulünce açılmış ve mahkûmiyetle netice
lenmiş olan şahsi hak dâvalarına ait- kararlar 
üzerinde Temyiz incelenmesi yapılmak üzere 
dosya görevli hukuk dairesine gönderilir. Şah
si hakka ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesin
ce bozulduğu takdirde dosya görevli ve yetki
li hukuk mahkemesine yollanır ve o maihke-
mece Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu ge
reğince dâva karara bağlanır. 
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Yargıtay hukuk dairesi ilâmından alınacak 

harçlar, hukuk ilâmlarmdaki harçların aynı
dır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını 
tamamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet kararı ile beraber usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına aidolarak veril
miş mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelen
mesi ceza kararlarının temyizindeki şartlara 
göre istendiği takdirde dosya yukardaki fıkra 
gereğince işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? 

"ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Efendim, ufak bir tashih 
yapılması icabetmektedir, o da şudur; 10 ncu 
maddede, «Hukuk Malhkemeleri Usulü Kanunu» 
yerine «Hukuk Usul Mahkemeleri Kanunu» ola
rak değiştirilecektir. Bu bakımdan maddeyi 
redaksiyona tabi tutacağız. 

BAŞKAN — 10 ncu maddede, Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanunu, ibaresinin Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu, olarak değişti
rilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. -

11 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Bu kanun hükümlerinden 

faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıver
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren 15 gün içerisinde tamamlanır. 

BAŞKAN —•!! nci madde üzerinde söz is
tiyen? 

Bir takrir -yar okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddeye şu fıkranın ilâvesini arz ve 

teklif ederim. 
«170 sayılı Kanunun hükümlerine göre yü

rütülmekte olâ n dâvalara, sanık veya mirasçı
larının talebi halinde, devam olunur. 

20 . 2 . 1963 
Erzincan 

Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN. — Buyurun Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Şimdi arkadaş

lar) 113. sayılı Kanunda da bu nevi ıbir hü
küm, .mevcuttur. O hükme, mütenazır olarak 
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«170 sayılı Kanuna tevfikan yürütülmekte •'bu
lunan dâvalar hakkında, sanıklar veya miras
çıları arzu ederlerse, talebederlerse 'bu dâvada 
affa tabi olmaz ve devam eder» takrirde© 
muradolunan imâna budur. Ve bu 113 «ayılı Ka
nundaki bir hükmün 'bu kanuna dereediimes'in-
den başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Efendim, hu anevzu 
komisyonda enine boyuna tartışıldı. Bu 'balkım
dan önergeye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etoıiyen-
leı... önerge reddedilmiştir. 

Madde 11 i tekrar okutuyorum. 
(Madde 11 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) -~ 
Bu madde hakkında bir takririm var, okunma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın 12 nci mad
de hakkında ki, takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna aşağıdaki maddenin eklenmesini 

(28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıtşır.) Arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan İsmet Kapısız. 

Ağrı 
Rıza Pulat 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Akdoğan, buyu
run. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Muhterem arkadaşlar, sabahki grup adına yap
mış olduğumuz konuşmada arz etmiştik; MiHî 
Birlik İdaresi zamanında silâhların taşın
ması yasak edilmiş ve hunları teslim, etmeyen
lere, 6136 «ayılı Kanun gereğince verilecek 
cezanın üç misli verileceği hüküm altına alın
mış ve halende bu kanun meriyette bulunmak* 
tadır. Geçici olarak kabul edilmiş olan bu ka* 
nunun, artık silâhlar geri yerilmiş "bulundu-
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ğuna göre, memlekette de yeni bir düzen (ku
rulmuş bulunduğuna göre, 3 misli ceza tâyini 
hususunda, artık bir mucip sebep kalmamış
tır. Bu kanunun artık meriyetten kaldırılması 
lâzımdır. Yalnız, müsaade buyurursanız efen
dim, bir af kanunu ile bu kanunun çıkıp çıka-
mıyacağı hususunda bâzı arkadaşlarımız fikirler 
ileri sürmektedirler. Yüksek komisyona verilen 
af kanunu teklifleri, bu komisyonun gerekçesin
de, 5 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına 
dair olan kanun da, bu kanunla tevhiden müza
kere edildiği yazılıdır. Bu kanunu ayrıca ayır
mayıp, bu kanunun gerekçesine koymuş ve tev
hiden müzakeresini yaptığını belirtmişitr. 

Yine ayrıca, bu yeni bir kanun ortaya koy
mayıp, bir ceza koymadığına göre bir kanunun 
tamamen kaldırılmasına mütedair bulunduğu
na göre, burada bulunmasının hiçbir* kanuni 
mahzuru yoktur. Bu kanunun kabulünden son
ra, aynı kanunun devam etmesi, memlekette ay
rı bir usulün takibini ve bu bakımdan huzursuz
luk yaratacaktır. Kaldırılması hususunda oy 
kullanılmasını istirham ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Komisyon olaraş iştirak et
miyoruz efendim. Bir kanunun kaldırılması ay
rıdır. Bir af kanunu içerisinde mütalâa edilemez. 
Ayrı bir kanun teklifi şeklinde müzakere edilir. 
Af Kanunu içerisinde şümul ve mütalâa edile
mez, 

BAŞKAN — İlâve madde teklifini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul: etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan bâzı suç ve eczala

rın affı hakkındaki kanun tasarısına aşağıdaki. 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde >.. «Bu kanun hükümlerinden halen 
yasama görevinde bulunanlar faydalanamaz.» 

Kayseri Trabzon 
Mehmet Sağlam Kâmuran Ural 

BAŞKAN — Mehmet Sağlam. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz toplumumuz için 
bir af kanunu çıkartmaktadır. Muhtemeldir ki, 
seçimlerden evvel muhtelif daire ve müessese
lerde vazife gören bâzı arkadaşlarımız, Türk 

20.2,1968 0 : 4 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre yani, 
vazifeyi kötüye kullanmak suçundan takibata 
uğrıyabilirler. Yüce Meclisin itibarı bakımın
dan böyle bir af kanunu çıkartılırken Millet 
Meclisi, kendi üyeleri için, bir af kanunu çıkar
dığı intibaını ve kanaatini silmek amacı ile bu 
takriri, bu ilâve maddeyi yüce huzurunuza ge
tirdik. Kabulü Yüce Meclisin itibarı bakımından 
hakikaten çok önemli ve mühim bir husus ola
caktır. 

Af çıkartılırken objektif olduğumuzda çok 
daha kutsileşecektir. Bu bakımdan maddenin 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
sabahtan beri devam eden müzakerelerimizde bu 
kanunun ruhu ve mahiyeti açıklandı. Bu bakım
dan «Yok, teşriî Meclisin içindedir, dışındadır» 
şeklinde, böyle bir tefrika komisyonumuz mu
vafakat etmiyor. Bu teklifin reddedilmesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkaıı. 
MEHMET ALÎ ARIK AN (Mardin) — Ar

kadaşlar, teşriî masuniyet müessosesinin ehem
miyetini hepimiz müdrikiz. Teşriî masuniyetin 
kaldırılmasına dair tezkerelerin komisyonlar
daki müzakereleri sırasında bendeniz çoğu za
man şunu müşahede ettim, arkadaşlarımız der
ler ki, «biz itham altında kalmak istemeyiz. Mah
kemeye gidelim temize çıkalım» Şimdi, birçok 
arkadaşlarımız hakkında teşriî masuniyet mü
zakereleri, komisyonlara gelmiştir. Biz kendi 
kendimizi affedenleyiz, böyle bir şey olamaz. 
Binaenaleyh çok istirham ediyorum, bu takrir 
kabul edilmelidir. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmemiş
tir. 

Dokuzuncu madde komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 9., a) Aşağıdaki şekilde tanzim ©dil-, 

mistir. 
Yüksek Soruşturma Kurulu tedbir kararı 

verirken vergi borçlarının tahsilini kabul etmiş 
ve tedbir vaz'edilen meblâğlardan tahsil edil
miştir. Vasilerle işlemlere devam edilmiş ve ge-
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cikme zammı esasen kabul edilmemiştir. 

Adalet Komisyonu Balkanı 
Denizli 

Hüdai Oral 

Madde 9. — lîHyl yılı sonuna kadarki dö
nemlere aidolarafc mükellefler veya sorumlular 
adına kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş olan ver
gi cezalarından, usulsüzlük cezalarının tamamı, 
kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affedil-
miştir. 

«Diğer fıkralar, Hükümet teklifi ve Adliye 
Komisyonunda kabul edilen metnin aynıdır.» 

(Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Ekrem Dikmen. 
EKREM DtKMEN (Trabzon) — Ben hu

kuktan pek anlamam ama, bu hususa biraz da
ha dikkat etmek lâzım. Bu maddede bir adalet
sizlik var. Benim şahsi kanatim, hileli vergi 
kaçakçılığından suç işliyen vatandaş hem ku
sur cezasına çarptırılır, hem kaçakçılık cezasına 
çarptırılır, hem de hileli vergi suçu işlediği için 
bir seneden üç seneye kadar hapis cezası yer. Bu 
da yetmiyormuş gibi meselâ bir ticaretle uğra
şıyorsa ticarethanesi, sanatkârsa müessesesi 
kapatılır. Binaenaleyh, böyle bir suç bu tasa
rıda tamamen affedilirken, kusur cezasının du
rumu nedir? Kusur cezası, vatandaşın vergi zi
yama sefoebolması halinde kasıt dışı harekettir. 
Kasıt olmadığı halde vatandaşın vergi ziyama 
sebebolması demektir. Bu o kadar hafiftir ki, 
nitekim, bu tâbire uygun olarak, bunun cezası 
ziyaa uğrıyan vergisinin yüzde 50 si kadar bir 
vergi cezasıdır. Ayrıca, yine hileli vergi suçu 
işliyen bir vatandaşın durumundan, kaçakçılık 
durumu daha hafiftir. Bunların, kusur ve ka
çakçılık cezalarının, yansı affedilirken, hileli 
vergi suçlarının burada tamamen affedilmesi 
adalete ve hakkaniyete aykırıdır. Bunu arz et
mek istiyorum. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun yayını tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun lehinde konuşmak üzere Sayın İb
rahim Sıtkı Hatipoğlu söz almış bulunuyor. 
(Gürültüler) 

İBRAHİM SITKI HATÎFO&LU (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlarım; sabrınızın tükendi
ğini biliyorum. Dünden beri bu kanun üzerinde 
konuşuyoruz. Daha evvel söz almış olmasaydım 
huzurunuzu işgal etmiyecektim. Sözümü de 
uzatmıyacağım esasen. ('Gürültüler, vazgeç ses
leri) Müsaade buyurun, (bu saatten sonra ko
nuşulur mu, vazgeç sesleri, gürültüler) müsaade 
buyurun efendim, bu kanun, milletimiz ve mem
leketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

(Alkışlar) 

Sayın arkadaşlar; iki önerge vardır; bir ar
kadaşımız bugün saat 14.30 da toplanılmasını 
ister, (bir arkadaşımız da 20,00 de... 20,00 de 
olursa, işimiz büyük çapta aksar. Bize kalırsa 
11,00 de olsun, daha iyi olacak. (lf>,00 te olsun 
sesleri, 11,00 iyidir sesleri) 

Bugün saat 14,30 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. İyi günler, günaydın. 

Kapanma saati : Sabah 5,80 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlümü 1963 yılı Bütçe Kanununa verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Abmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kem'al Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

ibrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
364 
2Ö3 

81 
20 
80 

6 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün • 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Haldt Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Domir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Palksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Refik Pirinçeioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Gür ay 
Hürrem Müftügil 
ötmer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Cel âlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Deranancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Gihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Öben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Saibri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osnuan Zeki Oktay 
Ali özdibmenli 
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KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Melhmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Aksi t 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıkan 
Eaat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahdn 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Tapalıoğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltefeli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğk 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diaman 
Zeyyat Kocamcmi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
A'talay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Kara hanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereiısoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan. Esengin 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 



M. Meclisi B : 55 20 . 2 .1963 O : 4 
[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahüm Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mustafa Kemal Brko-
van 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 

Miithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Ak ay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş, 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Önder 

aîRESUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Berfcan 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ragıp Gümüşpala. 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osıma 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanh-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Mcmdüh Erdemir 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

KONYA 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Adnan Karaküçük 

RİZE 
Erol Yıknaz Akça] 
Arif Hikmet Gün er 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan-

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 

URFA 
Kadri Enoğan 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoglu 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ANKARA 
Mehdi Mıhçıoğılu 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Eken 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

Ahmet ihsan Kırımlı 
BİLECİK 

Sadi Binay 

BURSA 
Ahmet Türfcel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

[Çekin serler] 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytiıiıoğlu 

İÇEL 
Bu rha n. Bozdoğan 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğhı 

KARS 
Necmettin Akan 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KÜTAHYA 
Sezıai Sarpaşar 

MANİSA 
Nahit Yenişelıirlioğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
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[O ya kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete (B.) 
İhsan Köknel 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 

( & ) • 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolallr 
Fennî tslimyeli 
(t) 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş -

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

ÇANKIRI ~ 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk. 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Reeai Iskenderoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğml Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Ma vatan 
Süleyman Ünlü 
(î.) 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Ilhami Sancar (B.) 
Abdurrahman Yazgan 
(T.) 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nailî Erdem 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
İsmet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya özfcan 

MANİSA 
Hıırrem Kubat 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

Ali Baran Ntımanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan (B.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Haşim Tan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı (I.) 
Orhan öztrak (B.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Sabrı Kılıç 
Cemâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Calâll Sungur (I. Ü.) 

[Açık üyelikler] 
Ayfdın 
Hatay 
ısi/wn.uui 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yek 

1 
1 

ûn 6 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine dair Balıkesir Milletvekili Cihat 

Bilgehan ile izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in önergesine verilen oyların sonucu 
(önerge reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 366 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 198 
Çekinserler : 8 

Oya katılmıyanlar 78 
Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 
A'hmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem öz.oan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 

[Kabul 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BlLEOÎK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrom Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Bahâ Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 

edenler] 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhaıni Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamcttin Er'kmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlv 

(İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Talisin Demiray 
Saadet Evren 
Muhîddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
S-aim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasd Osıma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Ilâldan K*sayo'l 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Faruk Süıkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KtfeRfcHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

M, Meclisi B : 55 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrcm Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Osıkay 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

20 . 2 . 1963 O : 4 
ORDU 

Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet. Güncr 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Musllihîttin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Ilâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

flîVIfcS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ek rom Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağımu ede reli 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Tu rgut Nizamoğl ı1 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 

ADEÎAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 
AF YON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakî 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Ayb«.r 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Eceyit 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğllu 

Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

Şefik İnan 
ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 

İZMtR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik PMnçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Comalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nccmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali -Arşları 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Bayfcaım 
Ratip T ahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Kahrettin Kenm Gökay 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Jlhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmojlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
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Kemal O'kyay 
Sırrı öktcm 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmcnli 

KAYSERİ 
Turhan Foyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bitgi.su 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Katlı 
Abdiissamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Uaııf Kıray 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Şevket Basit Hatiboğlu 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 

KIRŞEHİR 
Menıduh Erdomir 

KONYA 
Ömer Kart 

20 . 2 . 1963 O : A 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Sev fi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Gcveci 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 

kinserler] 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
URPA 

Kemal Badılh. 

İbrahim Göker 
Rahmi Gütıay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Kâıımran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami KarahanJı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şüıkrü Kösereisıoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konaik 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgirı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
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[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AÖRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osmıan Böilülkba§ı 
Muhlis Ete (B.) 
thsan Köknel 
llyas Seçkin 
(B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Oflum Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Balak 
Fennî Islimyeli 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmot Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
thsan önal 

ÎSTANBUL 
Ömer Zekâi Dormau 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Safari Vardarlı 
Abdurrahman Yazdan 

İZMİR 
Ari t" Ertunga 
Kadri Özek 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
liüştü özal 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlıu 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Othızdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaioğlu 

RİZE 
Fuad Sinnen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
ilahim Tan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
II. Ali. Diznıan 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ahmet Cemil Kara 
Naznıi ökten 

TUNOELt 
Ya hap Kış oğlu 

URPA 
Celâl öncel 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 55 20 . 2 . 1963 O : 4 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun birinci maddesine dair Afyon Karahiisar Millet
vekili Veli Başaran ile Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'ın önergesine verilen oyların sonucu 

(Önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Uye sayısı : 450 
Oy verenler : 347 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler : 173 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 97 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra ' 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer- Dündar 
Abdurrahman Güler 

İhsan Tombuş 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İhsan öna l 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
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KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOOABLt 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Faruk Stikan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

M. Meclisi B : 66 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ . 
Kemal Bağcıoğlu 
AH Hüdayioğlıı 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Sev fi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 

20 . 2 . 1963 0 : 4 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kadri Eroğan 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT* 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlıı 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 

İlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çeliklbas. 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
Htidai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azdzoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioglu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

Kemal Satır 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Permaneı 
Sadık Kııtlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Oökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
îlhaımi Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri A d al 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Ali özdik menli 

KAYSERİ 
Turhan. Feyzioğlu 
Mehmet Oöker 
Mehmet Savlam 

KIRKLARELİ 
Abd ur rahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisıı 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abd üssam et Ki ı zı ıcu-
Rüştü Özal 
Fakih öz fakih 
Fakilı özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

20 . 2 . 1963 0 : 4 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan FehmiEvliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Anka/n 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Turan Sabin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf. İzzettin Ağa oğlu 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulu soy 

SAMSUN 
Nurettin Oeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğl u 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağauoğlu 
Ahmet Şener 
Kâm uran Ur al 
Ali Rıza Uzuner . 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bul an alp 
Ahmet Tahtakılıe 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 

MUŞ 
Sami öztürk 

KONYA 
Ömer Kart 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ADANA 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

[Oya kaülmıyanlar] 
AMASYA 

Nevzat Şener (î.) 
ANKARA 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 

Osman Bölüşbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.; 
İsmail Gence 

İhsan Köknel 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
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BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli (I.) 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray * 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cevdet Perin 

ÇANKIRI 
Xuretlııı Ok (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai îskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (I.) 
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GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 

KARS 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

20 . 2 . 1963 O : 4 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Meikki Keskin 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Yalcup Yakut 

TY[UĞLA 
Cevdet Oskay 
îlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fııad Sirmen (Balkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Naz mi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Musli<h Görentas (İ.Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
îsıtan'bul 
MaMsa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ELLÎBEŞÎNCİ BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1963 Çarşamba 

Suat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasansı 
(1/328) (S. Sayısı : 74) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Mec

lisi 1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meolisi S. 
Sayısı : 80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıt
ma tarihi: 9.2.1963] 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, 
C. Senatosu 1/165) (̂M. Meclisi S. Sayısı: 76, 
C. Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 .1963] 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı : 
30) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 f f\Q 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | U ö 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile Eskişehir Millet
vekili Aziz Zeytinoğlu'nun, seçim suçları ve Umumi af kanunu tek
lifleri ve Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 113 sayılı Af 
Kanununun 3 ncü maddesinin «m» bendinin kaldırılmasına dair, 
Balıkesir milletvekilleri Cihat Bilgehan ve Kaya Bulut'un, seçim 
suçlarının affı hakkında, Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evliya ve 8 arkadaşının, basın suçları hakkındaki takibatın durdu
rulması ve verilmiş cezaların çektirilmemesi hakkında, Bursa Mil
letvekili Sadrettin Çanga'nın, 2 8 . 6 . 1960 tarihli ve 5 sayılı Silâh 
taşıyan veya bulunduranların af f ma dair geçici Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında ve İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 134 
sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin 
(1) bendinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 

raporu (1/407, 2 /3 , 2 /4 , 2 /28 , 2 /37, 2 /275, 2/299, 2 /404) 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı (1/407) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1979/633 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 2 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

G E R E K Ç E 

Memleketimizde Cumhuriyet rejiminin kabulünden sonra cemiyetin normal ve emniyetli bir 
hayata kavuşmuş olması gibi sebeplerle 1933 yılında, 2330, bu tarihten 17 yıl sonra 1950 sene
sinde, 5677 ve 27 . 5 . 1960 tarihinde de başarılan İnkılâp hareketi neticesinde, memleketin si
yasi ve içtimai bünyesinde husule gelen olağan üstü değişiklikler ve milletçe mâruz kılman bü
yük bir tehlike ve fevkalâde bir vaziyetin atlatılmış olması gibi haller karşısında 113 sayılı Ge
nel Af mahiyetindeki Af kanunları çıkarılmıştır. 

Yeni ve teminatlı bir Anayasa çerçevesi içinde sağlam temeller üzerine kurulmuş olan bu
günkü demokratik rejime ulaşmak hiç şüphe yokki kolay olmamış ve bu aradaki güçlükler suç
ların artmasında da etkisini göstermiştir. 



_ 2 — 
Bu itibarladır ki, içtimai bir tedbir olarak bâzı suç ve cezaların bir atıfet olmak üzere mezkûr 

tasarı ile affı cihetine gidilmesi uygun görülmüştür. 
Tasarının hazırlanmasında; affın, kaide olarak âdi suçlara bir dereceye kadar teşmili cihe

tine gidilmiştir. 
Birinci maddenin (A) bendi ile aslî maddesinde yukarı haddi, yalnız veya para cezası ile 

birlikte beş seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı cezalarla, yalnız para cezasını müstelzim suç
ların ve alelûmum kabahatlerin ve bir kasıt mahsulü olmıyan taksirli suçların tamamen affın şü
mulü içine alınması uygun görülmüştür. 

Birinci maddenin (B) bendinde, (A) bendine mütenazır olarak beş sene ve daha az hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı ceza ile (birlikte veya müstakillen 
hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanların, fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyet
lerinin neticelerine de şâmil olmak üzere mutlak surette aftan istifade edecekleri kabul edilmiş
tir. 

Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm edilmiş olanların aftan istifadeleri 
konusu da çeşitli cepheleri ile incelenmiş ve neticede muayyen bir nisbette aftan faydalanması 
uygun görülmekle birinci maddenin (C) bendi hükmü vaz'edilmiştir. 

Bu bende göre, beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş senesi ve para cezalarının üçte 
bin nisbetinde indirilmeleri ön görülmüştür. 

Tasarının ikinci maddesinde; 44 numaralı ve 22 . 4 . 1962 tarihli «Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki Kanun» un geçici 7 nci maddesi uyarınca Anayasa 
Mahkemesine intikal ettirilen dâvalardan Uşak ve halkı silâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza 
Mahkemesince görülmekte olan İskele ve 31 nci kilometre olayları ile ilgili dâva sanıkları hak
kında takibat yapılamıyacağı kabul edilmiştir-. 

Tasarının üçüncü maddesi ile basın yolu ile işlenen suçlarda; haber, beyan ve vesikayı ve
renin veya yazıyı yazan ve resmî yapanın aslı fail bulunduğu göz önünde tutularak, Basın 
Kanununun değişik 16 nci maddesine göre objektif sorumlulukları kabul edilmiş olan mevkuf e 
ilgili sorumlu müdürlerinin de, 15 . 2 . 1963 tarihine kadar, basın yolu ile işlenmiş olan suç
lardan dolayı haklarında takibat yapılamıyacağı ve hükümlü olanların fer'i ve mütemmim ceza
lar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere afları uygun görülmüştür. 

Maddede basın yoluyla işlenmiş olan suçun ncv'i cinsi ile cezasının miktarı nazarı itibara 
alınmaksızın mutlak surette mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında takibat yapılamıyacağı 
ve hükmedilmiş cezaların affedildiği ön görülmüştür. 

Bâzı suçların istisnası lüzumlu ve zaruri görülmüş olduğundan tasarının dördüncü madde
sinde birinci maddedeki aftan istifade edemiyen suçlar gösterilmiştir. 

Bu suretle memleketin hâkimiyet ve toprak bütünlüğüne tecavüz ve suikast ifade eden, ah
lâk ve nizamını sarsan bâzı suçlar birinci madde hükmünden istisna kılınmıştır. 

Tasarının beşinci maddesi gereğince 113 sayılı Af Kanunu ile bu kanunun bâzı hükümle
rinin değiştirilmesine dair 134 sayılı Kanundan cezalarının şahsi hürriyeti kaldıran kısmının 
tamamen infaz edilmeden dolayı, yalnız mahkûmiyetlerinin fer'î ve mütemmim cezalarının 
veya mahkûmiyetlerinin hukuki neticelerinin ortadan kalkması suretiyle istifade edenlerle ce
zalarının bir kısmı affedilip bakiye cezalarını çekmekte olanlar bu kanundan istifade edemiye-
eekleri gibi 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Kanunla değişik birinci maddesinin (C) ben
dinden faydalanan hükümlüler, bu kanunun dördüncü maddesinde yazılı sebeplerden dolayı mü
tebaki cezalarının çektirilmesi halinde de 113 ve 134 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmış ola
caklarından bu gibilerde birinci madde hükmünden istifade edemiyeceklerdir. 

Diğer taraftan 113 ve 134 sayılı kanunlardan faydalanmış olan şahısların 27 . 5 . 1960 tari
hinden sonra işledikleri suçlar da affın dışında bırakılmıştır. 
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Tasarının altıncı maddesinde; yaygın bir şekilde şahsa karşı işlenen ve daha ağır bâzı suç-

Jarm ikama sebep teşkil etmekte olan hakaret, söz atma ve. sarkıntılık suçları ile aile nizamı 
aleyhine işlenen zina suçunun özel ehemmiyeti nazarı itibara alınarak bu gibi suçlardan sanık 
ve mahkûm olanların aftan faydalanmaları şahsi davacı ve müştekinin muvafakatine bağlı kı
lınmıştır. 

Tasarının yedinci maddesinde; affın müsadere hükümlerine halel getirmiyeceği sekizinci mad
de hükmü ise, kaçak şahısların aftan istifade etmelerini muayyen müddetler içinde resmî ma
kamlara müracaat şartına bağlı olduğu işaret edilmiştir. 

9 ncu maddede; taksirli suçlar haricinde olmak üzere affın idari inzibati ve işlemlere tesir 
ve şümulü olmıyacağı ifade edilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesinde; dönem ve nevilerine göre vergi suçlarının affı hakkında özel 
hükümler konmuştur. 

11 nci maddede Yargıtay ve Askerî Yargıtayca işlenmekte olan bir ceza dâvasının afla 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş 
olan şahsi hak dâvalarına ait kararlar üzerine temyiz incelenmesinin ne şekilde yapılacağı göste
rilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi ile de; bu kanun hükümlerinin tatbiki için yetkili mercilere müna
sip bir mehil tanınmıştır, 
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Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun,seçim suçlan hakkında af kanunu teklifi (2/3) 

11.11.1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Milletvekilleri seçimleri dolayi'siyle bu seçimler için çıkarılmış bilû
mum kanun ve kararların bilûmum başlangıç muamelelerinden itibaren seçimlerinin sonucuna ka
dar geçen müddet içerisinde bu kanun ve kararlara aykırı hareket etmek suretiyle işlenmiş bilû
mum suçların affı hakkındaki kanun teklifimi ve gerekçesini ilişikte sunuyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim, 
Eskişehir Milletvekili 

A. Zentinoğlu 

Seçim suçlan Af Kanununun esbabı mucibesi 

2 nci Cumhuriyetimizin 1 nci B. M. M. seçimleri memleketimiz için en önemli hir hâdisedir. 
Seçimlerde bütün suçlar bilerek işlenmez. Akdine hilmiyerek, heyecana kapılarak işlenir. Bü

tün bu suçlar aynı zamanda şahsi menfaat kaygısından ziyade memlekete hizmet düşüncesiyle 
hareket eden vatandaşlarımız tarafından veya vazifeliler tarafından bilnıiyerek heyecanla işlenen 
suçlardır. 

Binaenaleyh elde olmııyan ve memlekete hizmet yolunda iken işlenen suçlardan dolayı bugün 
hapishanelerimizde yatan veya mahkemelerde uğraşan vatandaşlarımız affedilirse 2 nci Cumhuri
yetimizin bu hareketine karşı bundan sonra daha dikkatli ve temkinli hareket edecekleri şüphesiz
dir. Aynı zamanda bu yüzden sönen veya körlenen aile ocaklarının da tekrar tütmesine vesile 
olaeaktır, 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ AZİZ ZEYTÎNOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Seçim suçları hakkında af Kanunu 

MADDE 1. — 15 . 10 . 1961 Cumhuriyet Senatosu ve Milletvekilleri seçimleri dolayısiyle bu 
secimlor için çıkarılmış bilûmum kanun ve kararların bilûmum başlangıç muamelelerinden itiba
ren seçimlerin sonucuna kadar geçen müddet içinde bu kanun ve kararlara aykırı hareket etmek 
suretiyle işlenmiş bilûmum suçlar bütün cezai ve hukuki neticeleriyle affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu işlenmiş suçlardan henüz hükme bağlanmamış olanlar da 1 nci madde hük
müne tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —. Bu kanunu Adliye Bakanı yürUtür. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Umumi af kanunu teklifi (2/4) 

11 . 11 . 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Af hakkındaki kanun teklifimi ve gerekçesini ilişik olarak takdim ediyorum. 
Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz fieytinoğlu 
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Af Kanununun esbabı mucibesi 

2 nci Cumhuriyetimizin ilânı memleketimiz ve Hükümetimiz için en önemli hâdiselerden biri
dir. 2 nci Cumhuriyetimizin ilânı mahkûm veya gayrimahkûm bütün vatandaşlarımızın arzuladığı 
ve bunun tahakkuku için elinden geldiği kadar çalıştığı bir hâdisedir. Bu hâdiseden sonra bütün 
vatandaşlarımızın düşünüş ve hareketlerinde bir değişikliğin başlangıcı olması lâzımdır. Aynı za
manda bu sebeple memleketimiz günlerce bayram, şenlik yapmıştır. Binaenaleyh böyle mutlu bir 
hâdise yaratmış ve yaşamış olan memleketimizde, bilerek bilmiyerek bir suç işlemiş bir kısım tu
tuklu ve mahkûm vatandaşlarımızın da bu mesut günden nasiplerini almaları ve nedamet hisleriyle 
yeni bir çağm getirdiği yeni bir düşünüş ve hareketleriyle vatana millete faydalı olması ve bir 
taraftan da aile ocağındaki (mahkûmların ekseriyetini aile reisleri teşkil ettiğinden) gözleri yaşlı, 
okumaktan mahrum, gülmesini unutmuş karısı ve çocukları ve taraf ve etrafının da 2 nci Cumhu
riyetimizin bu mutlu günden nasiplerini almaları bu sayede binlerce aile ocağına yeni bir hayat 
verilmesi için bu kanunun teklifi uygun görülmüştür. 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ AZİZ ZEYTİNOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Umumi Af Kanunu 

MADDE 1. — 15 . 10 . 1961 tarihine kadar işlenen bilûmum suçlardan hüküm müddetleri bir 
seneye kadar olanlar (Yassıada kararları hariç) bütün hukuki ve cezai neticeleriyle affedilmiş
lerdir. 

MADDE 2. — 15 . 10 . 1961 tarihine kadar işlenen bilûmum suçlardan müddetleri bir sene
den fazla olan hükümlülerin ceza müddetleri ne olursa olsun bütün cezai ve hukuki neticeleriyle 
yan yarıya indirilmiştir. (Yassıada kararlan hariç) 

MADDE 3. — 15 . 10 . 1961 tarihine kadar işlenmiş fakat henüz karara bağlanmamış suçlar 
da 1 ve 2 nci maddeler hükümlerine tâbidir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Adliye Bakanı yürütür. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin «m» bendi
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi." (2/28) 

Ankara : 9 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (m) bendinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
mucip sebebiyle birlikte takdim edilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Diyarbakır Milletvekili 

Alp Doğan Şen 

GEREKÇE 
Memleketimizin medeni âlemdeki yerini muhafaza edebilmesi ve onların yaşadığı tempoya 

uyabilmesi için, emniyetli ve rahat çalışma gücünün mevcudiyeti ile huzur tesis edici dostane 
bir zihniyetin teessüsü gerekir. Bunu temin edecek unsurların da pek tabiî olarak yeni Parlman-
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ter rejimimizin iîk günlerinde teker teker ele alınması zaruridir. Yoksa bunlar vasatlarını 
ve hallerini muhafaza eder şekilde olduğu gibi bırakılırsa, idari, iktisadi, siyasi hayatımızda 
ilerlemeye imkân tasavvur edilemez. 

Halen ele alınması gereken ilk mühim meselemizde Devleti ayakta tutacak olan memur 
kütlesinin istikrarlı, emniyetli ve cesaretle insiyatifini kullanacak bir şekilde iş verebilmesini 
temin edecek şartların mevcudiyeti ve yerine getirilmesidir. Halbuki son devirde yapılmış olan 
bir tatbikat, memur topluluğunun çalışma azmini, cesaretle ve süratle iş sahasında kullanılma
sına mâni olmuş ve 30 000 ne yakın yetişmiş idareci kütlesinin de elan aylarca mahkemelerde 
sürünmesi gibi bir misali ortaya koymuştur. Bu tatbikat «45» sayılı Kanundan doğmaktadır. 
Bir usul hükümlerinden ileri mahiyette olmıyan ÎJU 45 sayılı Kanun bizatihi bünyesinde memuru 
yüksek ve küçük dereceli gibi garip bir tefrike sokmuştur. Zira, vazife sırasında ika edilen hak
sız veya haklı fiiller muvacehesinde memuru yüksek yahut küçük dereceli diye tasnif etmek, 
kanun nazarında memurun eşitliği prensibini ihlâl, vazife kademeleri arasındaki irtibat ve salâ
hiyetleri inkâr ve böylece memurları en basit işlerde bile en yüksek âmirden daima emir alarak 
hareket eder bir robot olarak telâkki etmektir. Bu bakımdan bünyesinde sakat bir zihniyeti 
taşıyan 45 sayılı Kanun, bize bu vâzn kanunun k asdmı tebarüz ettirememiştir. 

Meriyete girdiği tarihten bu yana kurulmuş olan ve bu kanuna göre soruşturma yapacak 
bulunun «Tahkik heyetleri» nin faaliyetlerini tetkikte; hukuk yolundan ayrılmarak ihbar ve tez
vir müesseselerine dayanan bir faaliyet okluğu görülmektedir. Bu ihbar ve tezvirlerin Ceza Ka-

, mimimin tadadettiği suçlara girmediği halde T fok Ceza Kanununun bir hususiyeti olan «vazi
feyi ihmal veya vazifeyi kötüye -kullanma» maddelerinin tarifine sokulmuştur. Öyle ki ; tahkik 
heyetlerinin değişik olmalarından mütevellit, a y n ı i[[\[n bir müessesede suç telâkki edildiğini, 
bir diğerinde âdemitakiple neticelendiğini, bir başkasında da hiç ele alınmadığını müşahede etme
miz mümkün olmuştur. 

Kanunu tatbika yetkili heyetlerin ilk hattı hareketleri böyle olmuş ve iddianamelerin bir iktisadi 
doktrin veya prensibe bağlanmamasından mahkemedeki duruşma safhaları da böylece devam edegel-
mektedir. Ayrıca mahkemelerin ihtisas mahkemeleri olmayışı ve meseleleri rüyet eden mahkemelerin 
de ihtisasları dışında olan bu mevzular, maalesef inceden inceye tetkik olunmadan ve belki de za
man kifayetsizliğinden bilirkişilere havale gibi et r aflı tahkikata tâbi tutulmadan biraz da «Biz on
ların yerinde olsa idik, nasıl yapar idik» kanaatleri altında bir kısmı karara bağlanmıştır. Bu sebep
lerden muhtelif içtihatlar vücut bulmuş, birtakım müesseseler aynı çapta iş gördükleri halde bu 
kanunun dışında tutulmuş, birtakım müesseselerde de şefler ve memurlar arasında tefrikler yapıl
mıştır. Bu mesuliyet anlayışsızlığı hercümerci adalet duygusunu o kadar bariz rencide etmeye baş
lamıştır ki, bu hali önlemek mülâhazası ile «88» sayılı Kanun ile «45» sayılı Kanunun tatbikatı 
durdurulmuş ve «148» sayılı Kanunla da meriyetten kaldırılmıştır. Fakat, bu arada «113» sayılı Af 
Kanunu çıkarılmıştır. 113 sayılı Af Kanununda 240 neı madde affa tabi kılındığı hal
de üçüncü maddesinin (m) bendi ile 45 sayılı Kanunla haklarında tahkikat açılanların 
suçları istisna edilmiştir. Ayrıca 45 sayılı Kanunu kaldıran 148 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde de 113 sayılı Af Kanununun 3 neü maddesinin «m» bendi mahfuz tutul
muştur. Yalnız buna rağmen hakkın tesliminde yapılan bu istisna matlubu teminde is
tenilen hedefi bulduramamıştır. Belki, 27 Mayıs harekâtını yapanlar, o günlerin atmosferi 
içinde, bugün mahkemeye sevk ettikleri 30 000 e yakın elemanın on senelik devre içinde haksız men
faatler elde ettiklerini zannederek bunları ortaya dökmeyi istemiş olabilirlerdi. Fakat memnuniyeti 
mucip bir husustur ki, bu 30 000 e varan yetişmiş Vo kıymetli elemanın bir buçuk seneyi bulan 
mahkeme safhalarının ortaya serdiği tabloda tahmin edilen vahim ve çirkin sahnelerin hiçbirisinin 
mevcudolmadığı müşahede edilmiştir. Gariptir ki, 27 Mayıstan bu yana 240 ncı maddenin tatbikini 
icabettirecek çok daha bariz fiillerin vukubulduğunu da basının verdiği haberlerden takibetmiş bu
lunuyoruz. Halbuki, Devletin yetişmiş elemana ve kültürlü iş gücüne ihtiyacı daima mevcut iken 
bunlardan istifade etmeme ve âtıl bırakma, idari mekanizmayı bu kuvvetten mahrum etme olduğu 
gibi milletçe birlik kurma ve elbirliği ile çalışma prensibine aykırıdır. Memlekete her şeyden evvel 
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huzur getireceğini kabul etmiş bulunan Yüksek Meclisimizin, Anayasamıza ve hukuk kurallarına 
aykırı olan bu halin tashihi için arz ettiğim kanunu kabul buyuracağına kaaniim. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ALP DOĞAN ŞEN'İN TEKLİFİ 

113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (m) bendinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (m) bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Balıkesir milletvekilleri Cihat Bilgehan ve Kaya Bulut'un, Seçim suçlarının affı hakkında 
kanun teklifi (2/37) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçim suçlarının affına müttaallilk kanun teklifi ve eslbalbı mmçilbe lâyilhaısn lıeffen takdim' edil 
mistir. 

Muikteaasımnı itfasına, delâlet buyurulımasımı ÎU-Z ederiz. 
9 .12 . 1961 

Rallıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan ' Kaya Bulut 

GEREKÇE 
27 Mayıs 1960 tarihinde vukubulan büyük hâdiselerden sonra teşkil edilen Temsilciler Meclisi

nin kabul ettiği 298, 304 ve 306 sayılı kanunlar seçimlerin usul ve esası bakımından alışılmamış 
yepyeni bir sistem getirmiştir. Diğer milletlere nazaran kanunlara, saygısı daha fazla olan vatan
daşlarımızın sağduyusu bu seçim sistemini büyük .'bir anlayışla tatlbiık etmiş olmakla beraber, se
cim neticelerine müessir olmıyan ve umumiyetle propaganda ve sair usullerine taallûk eden mev
zularda bâzı anlayış hatalarına, düşülmüş olduğu şüphesizdir. Bu kabil hareketlerin seçimleri teş
viş kasdma makrun olmadığı hususu Yüksek Seçim Kurulunun kararında da belirtilmiştir. Türk 
Milletine yaraşır bir olgunluk ve zihniyetle yapılan seçimler neticesinde smillî irade tecelli ve te
zahür eylemiştir. Böyle mesut bir neticenin istihsali muvacehesinde işlenen suçların basit ve se
çim sonuçlarına tesir etmiyecek mahiyette bulunması ve faillerinin sayısının mahdudolması itiba
riyle cezalarının affı Büyük Meclisin merhametine uygun düşeceği düşünülmüştür. Kaldı ki, umu
miyetle her türlü sistemde yapılan reformların bâzı tatbikat hatalarına sebebiyet verdiği bir 
gerçektir. Yine aynı şekilde bu hataların neticeyi istihsalden sonra düzeltilmesi ve bunu iş-
liyenlerin affedilmeleri Cumhuriyet tarihimizde 'ahvali mûtadedendir. 

Bütün bu sebeplere binaen sözü geçen kanunlara muhalefetten dolayı takibat altında bulun
durulan faillerin yeni bir huzur devresine girdiğimiz şu günlerde affedilmeleri gerektiğinden 
işbu kamım teklifini yapmış bulunmaktayız. 
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ÖALIKESlR MİLLETVEKİLLERİ CİHAT BlLGEHAN VE KAYA BULUT 'UN TEKLlFl 

Seçim suçlarının affı Jıakkında Kanun 

MADDE 1. — 298, 304 ve 306 sayılı kanunlarda yazılı suçları işliyenlerin cezalan bütün ne
ticeleri ile birlikte affolunmuştur. Bu kabîl suplardan dolayı failleri hakkında kanuni kovuş
turma yapılamayacağı gibi verilmiş olan mahkûmiyet ilâmları da infaz edilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya ve 8 arkadaşının, Basın suçları hakkındaki ta
kibatın durdurulması ve verilmiş cezaların çektirilmemesi hakkında kanun teklifi. (2/275) 

20 . Haziran 1962 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Basın suçları hakkındaki takibatın durdurulması ve verilmiş cezaların çektirilmemesi hakkındaki 
kanun teklifimizi ve gerekçesini ilişik olarak takdim kılıyoruz. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Maraş C. Senatosu Üyesi 
(A. P.) 

Nedim Evliya 

(Y. T. P.) 
Befet Sezgin 

(C. K. M. P.) 
Mustafa Kemal Erkovan 

izmir Milletvekili 
(A. P.) 

Şinasi Osma 

(Y. T. P.) 
Rahmi Arıkan 

(C. K. M. P.) 
Zühtü Pehlivanlı 

Erzurum 
(Y. T. P.) 

Nihat Pasinli 

Erzurum Milletvekili 
(A. P.) 

Ertuğrul Akça 

(Y. T. P.) 
Etem Kılıçoğlu 

(C. K. M. P.) 
îsmail Gence 

GEREKÇE 

1. Referanduma sunulup halkımızın tasvibine mazhar olduktan sonra yürürlüğe girmiş bulunan 
Anayasamızın 22 ve mütaakıp maddeleriyle, basına tanınan hak ve hürriyetlerin gerçekleştirilmesi için 
bir mevzuat hazırlanması emredilmiş ve fakat bu kanun henüz çıkarılamamıştır. 

2. Mer'i Basın Kanununun; antidemokratik mevzuatın başında bulunduğu, içtimai bünyemize uy
madığı ve ihtiyacatı karşılamaktan, modern hukuk ve basın telâkki ve icaplarına uymaktan uzak bu
lunduğu bir bedâhattir. 

Anayasamızın mâruz esasları dü bu bedahati bir kere daha tesbit ve teyideylemiştir. 
3. Hür fikir nizamına sahip bütün dünya milletlerinin dördüncü kuvvet olarak tanıdığı müspet 

basın, bu rolünü mükemmelen ifa edegelmis, hizmet ve fedakârlıkları da; muvafık, muhalif ve tarafsız 
bütün çevrelerde ifa eylediği vazife ile orantılı olarak değerlendirilmekte bulunulmuştur. 

4. 27 Mayıs 1960 ihtilâl ve inkılâbından evvel ve bilhassa bu tarihten sonra basınımızın; memle
keti emin ve süratli adımlarla daha mesut ve müreffeh bir istikbale sevk etme yolundaki gayretlerini, 
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demokratik nizamın teessüsü hususundaki ikaz, irşat, tenkid ve fikir mücadelelerini şükranla kaydı 
gereken zevkli bir vazife olarak mütalâa etmekteyiz. 

5. Siyasi mücadelelerin bütün şiddetiyle devam eylediği, her türlü krizin had bir şekil al
dığı memleketimizde huzur ve sükûna olan ihtiyacın lüzum derecesi her türlü tahmin ve tasavvurun 
fevkmdedir. 

6. Binnetice şu veya bu siyasi parti ve organının veya her hangi bir müessese veya şahsın veya
hut da vazife ve mesuliyet sahiplerinin fikriyat ve icraatını müdafaa, tenkid, usulsüz ve yolsuz hare
ket ve tasarrufları teşhis, teşhir ve maziye ait olaylardan ibret dersi alınmasını temenni ve tavsiye 
suretiyle suç işlediği tesbit veya iddia edilen ve çoğu henüz mahkeme ilâmiyle tesbit ve tevsik edilme
miş bulunan basın ve.mensuplarının mâruz hareketlerinin affa mazhar kılınması; 

Ve bahusus 27 Mayıs ihtilâlinden sonra; Tedbirler Kanununun getirmek istediği nizama süratle 
intibaktaki aksaklıklar dolayısiyle, basının istemiyerek mâruz kaldığı durumun izalesini de tesisini şid
detle arzuladığımız sükûn devrinin ön şartlarından saymaktayız. 

Aksi mütalâayı kabul etmek muhterem ve müspet basın mensuplarının cemiyet içindeki müstesna 
mevkilerinin kaale alınmaması ve basının görmekte olduğu hizmet ve vazifeden, daha doğrusu yardım
dan müstağni bulunma neticesinin çıkarılması icabeder ki, bu da realitelerin inkârını badî olur. 

Binaenaleyh memleketimizde, huzur ve sükûnun temin ve tesisindeki büyük rolü inkâr edilemiyecek 
basınımızın; bu kanunla daha tedbirli, temkinli ve yararlı neşriyatı sağlanacak ve af müessesesinin 
derpiş eylediği müspet neticelerin geniş çapta ve büyük mikyasta tahakkuk ve tecelli edeceğine ina
nıyoruz. 

CUMHURİYET SENATOSU MARAŞ ÜYESt NEDÎM EVLÎYA VE 8 ARKADAŞININ TEKLlFÎ 

Basın suçlan hakkındaki takibatın durdurulması ve verilmiş cezaların çektirilmemesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1960 tarihinden 20 Haziran 1962 tarihine kadar basın yoliyle işlenmiş 
suçlar hakkında takibat yapılamaz ve bu suçlardan dolayı verilen cezalar çektirilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 28 . 6 . 1960 tarihli ve 5 sayılı Silâh taşıyan veya bulun
duranların affına dair geçici Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/299) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

28 . 6 . 1960 tarih 5 sayılı Silâh taşıyan veya bulunduranların affına dair geçici Kanunun yü
rürlükten kaldırılması haklkmda hazırlanan kanun teklifi gerekçesi ile IbMikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ve rica ederim. 
5 . 9 . 1962 

Bursa Milletvekili 
\ Sadrettin Çanga 

G E R E K Ç li 

27 Mayıs Devrimini mütaakıp o günün gerektirdiği şartlar ıseböbiyle halkın elinde bulundur
duğu silâhların toplanmasının temini için içişleri Bakanlığınca bir tebliğ yayınlanmış ve aynca 
61.36 sayılı Kanunda tâyin edilen cezaları artırmayı hedef tutan 28 . 6 . 1960 tarihli Kanun geçici 
olarak meriyete girmiştir. 

Geçici olan bu kanunla o günün icaplarına uygun düşünülen tedbirlerin üzerinden i'lci yılı aşa;iı 
bir zaman geçmiş bulunmaktadır. 

Meclisin açıl/ması ile normal demokratik düzene avdet, bu kanunla temin edilmek istenen ted
birlerin devamına da lüzum thissettirmiyecek bir durum arz etmektedir. 

Kaldı ki, bu kanun tatbik kabiliyetini de kaybetmiştir'. Yargıtay 1, 2, 3 ncü Ceza Dairelerinin mü-
taaddit kararlarına göre 5 sayılı Kanun hükmü ile silâhların teslimi için tâyin edilen müddetin 
hitamından sonra bu neviden suç işliyenlere adı geçen kanun tatbik edilmemektedir. 

Bu sebeple de mahallî malhkemeler bundan böyle 5 sayılı Kanunun değil 6136 «ayılı Kanunu 
tatbik etmektedirler. 

Yukarda izah edilen sebepler muvacehesinde fiilen tatbiki imkânsız hale gelen kanunun meri
yette bulunmasının lüzumsuzluğu karşısında işbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SADRETTİN 'ÇANGA'NIN TEKLİFİ 

28.6 J960 tarih ve 5 sayılı «Silâh taşıyan veya bulunduranların affına dair geçici Kanunim yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . 6 .1960 tarih ve 5 sayılı «Silâh taşıyan veya bulunduranların affına dair ge
çici Kanun» yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, 134 sayılı Kanunla muaddel İİ3 sayılı Af Kanununun 3 ncü 

maddesinin (İ) bendinin tadili hakkında kanun teklifi. (2/404) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

134 sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (İ) bendinin tadili 
hakkında hazırlamış olduğum kanun teklifini ve esbabı mueibesini ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 
18 . 1 . 1963 

îçel Milletvekili 
M. Ankan 

G E R E K Ç E 

113 sayılı Af Kanununun 3 ncü .maddesinin (î) bendi «Kaçakçılık Kanunu ile Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki Kanuna aykırı fiillerden sanık veya mahkûm olanlar. Şu 
kadar ki : Her ne suretle olursa olsun resmî ona kamların 'muvafakatiyle hariçte bulunan dövizle
rini memlekette getirmiş olanlar, birinci madde hükmünden istifade ederler» şeklinde vaz'edil
miş iken, bu kanunun yürürlüğe girdiği 28 . 10 . 1960 tarihinden 24 gün sonra 22 . 11 . 1960 
tarihinde yürürlüğe giren ve 113 sayılı Af Kanununun bâzı maddelerimi tadil eden 134 sayılı 
Kanun ile mezkûr (1) bendi «karşılığı 500 (dâhil) Türk lirasını geçmiyen döviz kaçakçılığı 
ile, istimal ve istihlâk <m<aksadiyle ( işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve 68*2-9 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinin 4 ncü bendinin 1 nci fıkrası hükmünü ihlâl eden fiiller hariç, kaçakçılığın .meni ve 
takibine dair 1918 sayılı Kanun ile tadillerini ve Türk parasının kıymetini koruma hakkında
ki kanun, hükümlerini ihlâl eyliyen fiiller, şu kadar ki : her ne suretle olursa olsun resmî ma
kamların muvafakatiyle hariçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş alanlar 1 nci [mad
de hükmünden faydalanır.» şeklinde tadil etmiş tir. 

Kanun koyan 113 sayılı Af Kanununda döviz kaçakçılığı suçlarını hiçbir- şant ile affetme-
nıiş iken, 134 sayılı Kanun ile bu suçları da suç mevzuu kayıtlanarak bir dereceye kadar affa. 
müstahak kılınmıştır. Bu kadar kısa bir zaman içindeki fikir değişikliği bir bakıma (kanunun 
tedvinindeki aceleliğe ve bir bakıma da prensipleri anlayışta tekâmüle delâlet eder. Bu ka
nun teklifi ile döviz kaçakçılığını müeyyide laltma alan 1567 sayılı Türk parasının kıyme
tini koruma, hakkındaki kanunu bugünkü Anayasa, hükümleri ve arzulanan nizamı içinde tet-
kika tabi tut tuk ve 'aşağıdaki sonuca vardık : 

334 sayılı Anayasamızın 33 ncü maddesinde aynen «Kimse işlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezai andırılamaz. Cezalar ve ceza teitbirleri 
ancak kanunla konulur. Kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan ce
zadan daha ağır bir ceza verilemez» denmektedir. Ayrıca T. C. Kanununun 1 nci .madde
sinde «kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda ya
zılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezai andırılam az.» hükmü mevcuttur. Şu kısa kanu
ni izahattan anlaşılıyor ki, suçu da., cezayı da kanun tarif ve tâyin eder. Başka deyimle; han
gi fiilin suç teşkil ettiğini tedvin eylediği madde metinleriyle kanun koyan tavsif eder ve ce
zasını da aynı zamanda gösterir. Netice şudur ki ; suç teşkil eyliyen fiilin ne olduğunu vâzn 
kanundan başka bir merci tâyin ve tesbit edemez. Etse bile bu metin kanun değildir. 

Şimdi, 1567 sayılı Kanuna bir göz atalım : 

Madde 1. — «Kambiyo, nukut, esham ve tahvilât alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli mad
deler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve 
ticari senetlerle tediyeyi temine yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya 
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memleketçe ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında karar 
ittihazına İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir» şeklinde tedvin edilmiştir. 

ikinci maddede ise «Bu kararlar (Türk parasının kıymetini koruma) başlığı altında Res
mî Gazete ile ve Maliye Vekâletinin münasip göreceği diğer neşir vasıtalariyle neşir ve ilân 
olunur. Şu kadar ki. kararların yürürlüğe girmesinde Resmî Gazete ile yapılacak neşir ve 
ilân esas olup bu gazete ile neşredilen kararlar başka vasıtalarla neşir ve ilân edilmiş olsun olmasın 
metinlerinde meriyet tarihi varsa o tarihten, yok ise Resmî Gazete ile neşredildiğinin ertesi günün
den itibaren Türkiye'nin her tarafında yürürlüğe girer.» 

Bu iki madde umumi hükümleri ihtiva etmekte olup, yalnız ve yalnız emredici hüküm ihtiva et
mekte ve bununla da nehyedici hükmü ve muhtevası yasak fiilleri tâyin, tavsif ve tadat işini İcra-
vekilleri Heyeti kararma bırakmaktadır. Kanunun ceza tâyin eden 3 ncü maddesi tetkik edilirse me
tin aynen şöyle başlar : «A) icravekilleri Heyetince birinci maddeye istinaden ittihaz edilecek 
kararlara aykırı hareket eden hakiki ve hükmî şahıslar hakkında 1 000 liradan 200 000 liraya ka
dar ağır para cezası ve 7 aydan 5 seneye kadar ticaret ve meslekî faaliyetten men'i cezası ile bir- ' 
likte hakiki şahıslarla hükmî şahısların müdür ve fiilde iştiraki olan memurları yukardaki cezalara 
zamimeten 7 aydan 5 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, karara aykırı olan fiil 
birinci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak memleketten çıkarılması veya izinsiz olarak mem
lekete sokulması veya bunlara teşebbüs edilmesi mahiyetinde ise hükmolunacak para cezası 1 000 
liradan az olmamak üzere yakalanan eşya ve kıymetlerin değerlerinin de 5 mislinden az olamaz.» 
şeklinde sair halleri de tecziye edecek fıkralar ola ak devam etmektedir.. 

4 ncü madde muhakeme usulünden bahseder. 5 nci madde, İcra Vekilleri Heyetince ittihaz oluna
cak karara muhalif hareketler için 1447 numaralı Kanunla sair kanunlarda yazılı ceza hükümleri 
câri olmayıp 1567 sayılı Kanundaki cezaların tatbik edileceğini, 6 ncı madde ise 6060 sayılı Kanun
la uzatılmış müddetin 5 yıl daha temdidedildiğini ifade etmektedir. Daha sonra gelen 4 muvakkat 
madde maliye müfettiş ve memurlarının yetkilerini, muhacir ve mültecilerin yapacakları ithalâtta 
1567 sayılı Kanunun tatbik edileceğini, suç ihbaılırında verilecek ikramiyeyi, hükmi şahıslara hük
medilecek para cezasının tahsili şeklini göstermektedir. 

7 nci madde yürürlük tarihini, 8 nei madde kanunu yürütecek makamı tâyin etmektedir. Ceza 
tâyin ve tertip eyliyen 3 neü madde görüldüğü üzere, hep Türk parasının kıymetini koruma 
hakkında Bakanlar Kurulunca çıkartılan ve nehyedici ve emredici fiilleri tâyin ve tavsif eden ka
rarnameye muhalif hareket edenlere verilecek cezaları ihtiva etmekte fakat suç teşkil eden fiilin 
ne olduğunu tâyin etmemektedir. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine gelince : Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 14 sa
yılı Kararın meriyete konulması, Maliye Bakanlığının 12 . 7 . 1955 tarihli ve 593542 -1/27804 sa
yılı yazısiyle yapılan teklif üzerine 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desine tevfikan, Bakanlar Kurulunca 28 . 7 . 1955 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kararname kısım
lara, kısımlar da bölümlere, bölümler maddelere ayrılmıştır. Birinci kısım, birinci bö
lüm kararnamenin mevzuu ve tariflerden bahseder. Meselâ : Kararnamenin mevzuu, madde 1 
«kambiyo, nukut, esham ve tahvilât alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli 
taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetleri ve ticari senetlerle 
tediyeyi temine yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten-ihracı veya memlekete ithalinin 
tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunmasına mütaallik esaslar bu kararda tesbit 
edilmiştir, iş bu karar ile bu karara istinaden Md'.ye Vekâletince çıkarılacak tebliğlere muhalefet 
1567 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadilleri ahkâmına muhalefet sayılır ve alâkalıları mezkûr 
kanunun ilgili maddeleri hükümlerine göre cezalandırılırlar.» 

Madde 3 tarifler olup, Türkiye'de mukim şahıs hariçte hukim şahıs, Türkiye'deki şahıslar, 
yetkili bankalar, Türk parası, Türk parası ve tediyeyi mutazammm vesikalar, kambiyo ve döviz 
menkul kıymetler, kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve yolcudan bahsedip 1567 sayılı Kanunun 
tatbikatında bunların kararname içi tariflerini yapmaktadır. 
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/ 2 nci bölüm; Türk parasına ve Türk parasiyle tediyeyi mutazammm vesikalara mütaallik tak

yitler başlığını taşımaktadır. 
Madde 4. (Türk parası ithal ve ihracı) «Türk parasının ve Türk parasiyle tediyeyi mutazam

mm vesikaların ithal ve ihracı Maliye Bakanlığının önceden müsaadesine tabidir. Yolcular hak
kındaki hükümler mahfuzdur.» 

Madde 5. (Türk parasiyle muamele) «Türkiye'deki hakiki ve hükmi şahıslar Maliye Vekâle
tinden önceden izin alınmadıkça hariçte mukim hakiki ve hükmi şahıslara veya leylilerine veya. 
nam ve hesaplarına memleket dâhilinde veya haricinde her hangi bir karşılık gösterilmek suretiyle 
veya hibe, rehin, ipotek yesair muameleler yapamazlar ve her nevi kıymet, hak ve alacaklarını 
her hangi bir şekilde devredemezler.» ; 

Bölüm 3. (Dövize mütaallik takyitler) başlığını taşır. 
Madde 8. (Döviz ithali) «Türkiye'ye döviz ithali serbesttir. Ancak, getirilen dövizlerin Mali

ye Vekâletince neşredilecek tebliğlerde tâyin olunacak müddetler içinde yetkili bankalardan biri
ne tevdii mecburidir. 

Maliye Vekâletinden önceden müsaade alınmaksızın hakiki ve hükmi şahısların nezdlerinde 
veya emirleri altında, döviz bulundurmaları, üzerlerinde veya beraberlerinde taşımaları, diğer 
bir yerden bir yere nakletmeleri memnudur.» 

Madde 9. (Döviz ihracı) «Maliye Vekâletinin önceden müsaadesi alınmadıkça Türkiye'den 
döviz ihracı memnudur, ihracat karşılığında Türkiye'de mukim hakiki ve hükmi şahıslara avans 
veya finansman suretiyle gönderilen dövizlerden kullanılmıyan kısmın münhasıran mahrecine 
iadesi serbesttir.» 

Madde 14. (Döviz alım ve satımı) «Türkiye dâhilinde döviz alım ve satımı münhasıran döviz 
alım ve satımına yetkili bankalar tarafından yapılır. Borsa acentaları yetkili bankalardan aldık
ları alım ve satım emirlerini icra edebilirler. Maliye Vekâleti veya yetkili kılacağı merciler iştigal 
mevzuları ve çalışma tarzları itibariyle lüzumlu ve ilgili göreceği hususi veya resmî müessesele
re döviz satın alma salâhiyeti verebilir.» 

Kısım 5 Bölüm 3. Müşterek hükümler kısmıdır. Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan yol
cuların beyan mecburiyetinden bahseder. 

Madde 66. «Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan yolcular beraberlerindeki Türk paralan 
ile dövizleri, kıymetli maden ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi eşyayı 
ve menkul kıymetleri gümrük kapılarında salahiyetli memurlara yazılı olarak beyan etmek mec
buriyetindedirler. Bu beyanın şekli Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâletleri tarafından 
müştereken tâyin ve tesbit olunur. Bu madde hükmünün tatbikinde kara, deniz ve hava nakil 
vasıtaları personeli ile pasavan ve benzeri vesaik hâmilleri de yolcu addedilir.» 

Bu madde suçun tekevvününde bâzı şeklî hususların mevcudiyetini şart koşmakta ve yokluğu 
halini ise suçun teşekkülüne mâni saymaktadır. 

Madde 67. (Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolcuların beraberlerinde ithal ve ihraç 
edebilecekleri Türk liraları) «Türkiye'ye gelen yolcular beraberlerinde âzami 10 liralık kupürler 
halinde 100 Türk lirası getirebilecekleri gibi Türkiye'den harice giden yolcularda beraberlerinde 
âzami 10 ar liralık kupürler halinde 99 Türk lirası çıkarabilirler.» 

1567 sayılı Kanun hükümleri ile kararname hükümleri bu ifade ve izahattan sonra karşılaştı
r ı l ı ra , ortada bir kanun var, ceza tâyin etmekte ama bu kanunda cezalandırılacak fiiller, zımni 
veya sarih olarak gösterilmemektedir. Başka deyimle suç belli değil, ceza var. Yalnız «Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki kararlara» aykırı hareket edenlerin cezalandırıldığı yazılıdır. 
Suçu tâyin ve tavsif eden kanun değil bu kanuna göre vazifeli kılman Bakanlar Kuruludur, işi 
Anayasa ve ceza hukuku yönünden mütalâa edersek, kanun, yasama uzvu tarafından, muayyen 
şekillere uydurularak tanzim edilen ve yürürlüğe girmesinden itibaren cemiyet için riayeti mec
buri olan umumi, mücerret ve daimî kaideleri ihtiva eden bir tasarruftur. Kanunlar taallûk ettiği 
işlerin mahiyetine göre muhtelif namlar alırlar. Ceza Kanunu, umumi suçları ve bunlara verilecek 
cezaları umumi ceza kaidelerini tesis ve tâyin eden bir kanundur. Hususi kanunlar, dar bir }çti-
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mai münasebetler alanında kalan hukuki vakıaları hüküm altına alan kanunlardır. Suç ise, halkın 
güvenliğini korumak için Devletçe neşir ve ilân edilen ve ceza tehdidini havi olan bir kanunun, 
sorumlu bir şahıs tarafından, icrai veya ihmali olabilen haricî bir hareketle ve bir hak veya vazifeye 
müstenidolmıyarak ihlâl edilmesidir. 

Suçun umumi unsurlarına intikal edilirse, bir fiile suç denebilmek için onun kanunda tasrih 
edilmiş olması ve karşılığında bir ceza konmuş bulunması lâzımdır. Şu halde ceza müeyyidesi ile 
tehdidedilmemiş olan fiiller ceza hukuku bakımından suç sayılamaz. Buna cezanın kanuni unsuru 
denir. Suç failleri ancak işledikleri fiil mukabilinde kanunda tasrih edilmiş olan ceza ile cezalan
dırılabilirler. Bu çok önemli prensip nazariyatta ve beynelmilel ceza alanında kanunsuz suç olmaz 
(ııullum erimen sine lege) formülü ile ifade olunur. Bunu kanunsuz ceza olmaz (nulla poena sine 
lege) formülü tamamlar. 1793 "Fransız Anayasasının 14 ncü maddesinde «suçun işlenmesinden evvel 
neşrolunmuş bir kanunda tasrih edilmiş olmadıkça kimse muhakeme edilemez ve cezalandırılamaz, 
tanzim edilmezden evvel işlenmiş fiilleri cezalandıracak olan kanun bir zulüm ve istibdattır» den
mektedir. Memleketimizde suçların ve cezaların kanuniliği prensibi ilk defa sarih surette 1293 
sayılı Anayasanın 10 ncu maddesinde «Hürriyeti şahsiye her türlü taarruzdan masundur, hiç kim
se kanunun tâyin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile mücazat olunamaz» hükmü ile 
ifade olunmuştur. Bundan sonra hüküm 491 sayılı Anayasamızın 72 nci maddesine «Kanunda 
yazılı hal ve şekillerden başka türlü hiçbir kimse yakalanamaz ve tutulamaz» şeklinde intikal et
miştir. 

Tekrar başa dönersek, 334 sayılı Anayasamızın 33 ncü maddesinde «Kimse işlendiği zaman yü
rürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz» denmektedir. Türk 
Ceza Kanununun Birinci Kitap Esaslar kısmında, ceza hukuku sahasında umumi ve âmir hüküm 
sayılan 1 nci maddesinde «Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verile
mez, kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz», 2 nci maddesinde 
«İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmıyan fiilden dolayı kimseye ceza ve
rilemez» hükümleri karşısında, 1567 sayılı Kanunun cezalandırdığı fullerin başka deyimle ceza 
vermeyi icabettiren sebep, suret ve bahanelerin yine 1567 sayılı Kanunda tâyin ve tavsif edilmesi 
gerekir. Kanun ad ve itibar olurun ıy an Bakanlar Kurulu Kararnamesinin tâyin ve tavsif ettiği 
emredici veya nehyedici fiiler cürüm veya kabahat olarak vasıflandırılamaz ve bunun ihlâli 1567 
sayılı Kanunla cezai müeyyyide altına alınamaz. Son zamanlarda, Maliye Bakanlığının neşrettiği 
ek Kararname ve tebliğlerle tatbikatın tahfifi mevcut mugayereti bertaraf etmemektedir. Ortada 
Anayasaya ve kanunların umumi prensiplerine acık aykırılık bulunduğundan 1567 sayılı Kanunla 
tâyin edilen cezaların ve yapılan tahkikat ve takibatın bütün neticeleri ile birlikte ortadan kal
dırılması gerektiğinden işbu kanlın teklifi bu maksatla yapılmış bulunmaktadır, 

İÇEL MÎLLET VEKİLİ MAZHAR ARIKAN'IN TEKLİFİ 

134 sayılı Kamunla muaddel 113 saydı Af Kanununun 3 ncü maddesinin «/» bendinin tadili hak
kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 134 sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin «t» ben
di aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 3. — î) Döviz kaçakçılığı ile istimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri, 
ve 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin 4 ncü bendinin birinci fıkrası hükmünü ihlâl eden 
fiiller hariç Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanun ile tadillerini ihlâl eyliyen fiiller. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/407, 2/3, 2/4, 2/28, 
2/37, 2/275, 2/299, 2/404 

Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim suçları hakkında af Kanunu, Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinöğiu'nun, Umumi 
af Kanunu, Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin «in» bendinin kaldıril'masma dair Kanun, Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve Ka
ya Bulut'un, Seçim suçlarının affı hakkında Kanun, Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evljya ve 8 arkadaşının, Basın suçları hakkındaki takibatın durdurulması ve verilmiş cezaların 
eekıtirilmemesi hakkında Kamun, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 28 .6 .1960 tarihli ve 
5 sayılı Silâh taşıyan veya bulunduranların affına dair Geçici Kanunun yürürlükten kaldırılmam 
hakkında Kanun, içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 134 sayılı Kanunla muaddel 113 sayılı Af 
Kanununun 3 neü maddesinin (î) bendinin tadili hakkındaki kanun teklifleri Adalet Bakanı ve 
alâkalı Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde tevhiden tetkik ve müzakere olundu : 

Hükümet tasarısında 'belirtildiği gibi 27 . 5 .1960 tarihinde vukufbulan inkılâp hareketi,' bunun 
husule getirdiği olağanüstü değişiklikler yeni ve sağlam temellere oturmuş bir demokratik düze
ne geçiş hiç, şüphe yok ki kolay olmamış, bu aradaki güçlükler suçların artmasında da tesirini 
göstermiştir. 

Bu itibarladır ki içtimai bir tedbir olarak bâzı suç ve cezaların bir atıfet olmak üzere mezkûr 
tasarı ile affı cihetine gidilmesi uygun görülmüş, bunun kaide olarak âdi suçlara da bir derece 
teşmili cihetine gidilmiştir. 

Bu görüş içinde tasarının tümü müzakere edilmiş, bâzı değişikliklerle Hükümet tasarısı Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Metnin birinci maddesindeki (29 Ekim 1962) tarihi Komisyonumuzca 15.2.1963 olarak değişti
rilerek ve redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 

Mezkûr maddenin (A) ve (B) bentleri aynen, (C) bendi de bu bentten faydalanan kimselerin 
fer'i ve mütemmim cezalarının kaldırılmasını sağlıyacak şekilde fıkra ilâvesi suretiyle kabul edil
miştir. 

Ancak bu husus 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldı
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1960 tarihli bir sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlere inhisar ettirilmiştir. 

Hükümetin ikinci, üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddenin (A) bendindeki harb esnasında âmmenin telâş ve heyecanını mucibolacak fiil 

ve hareketlerde bulunanların tecziyesine mütaallik bulunan 161 nci madde esasen evvelce sulh zaman
larına taallûk eden ikinci fıkrası antidemokratik olması itibariyle kaldırılmış bulunması ve birinci fık
rada harb zamanlarında kabili tatbik olup böyle bir halin ademimevcudiyetine mebni mezkûr madde
nin istisnalar arasından çıkarılarak adı geçen bent aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının (B) bendi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının (C) bendi, vâki teklif üzerine tasarının altıncı maddesi tamamen kaldırılmış ve bu mad

dede yazılı söz atma ve sarkıntılık suçları ile zina suçları gayriahlâki ve âdabı umumiyeye münafi bu
lunması itibariyle bu bende ithal edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının (Ç), (D), (E), (F) bentleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının (O) bendi aynen kabul edilmiş olup, affın şümulü ilâve edilen fıkrada yazıldığı şekilde 

genişletilmiştir. 

Adalet Komisyonu raporu 
'" ?. •' 

18 . 2 . 1963 
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Tasarının (H) bendi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının (I) bendi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının (î) bendi aynen kabul edilmiştir. x 

Tasarının (J) bendi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 nci maddesi her ne kadar takibi şahsi dâva ve şikâyete tabi bulunan suçların affedile-

bilmelerini müştekinin veya-şahsi davacının muvafakatine bağlı tutmuşsa da tasarının birinci mad
desi ile bu fiillerden daha ağır telâkki edilen suç ve cezaların affı derpiş edilmiş bulunması karşısında 
pek hafif suç vasfını taşıyan bu fiillerin şarta muallâk affı komisyonumuzca yerinde ve isabetli gö
rülmemiş olduğundan madde kaldırılmış ve bu maddede yazılı Türk Ceza Kanununun 421, 440 ve 441 
nci maddelerine mümas fiiller yukarda arz edilen gerekçe ile 4 ncü maddenin (C) bendindeki istisna
lar arasına alınmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesi 6 ve 8 nci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş, ancak bu 
maddenin 2 nci fıkrasındaki (Affolunmuştur) kelimesi kaldırılarak redaksiyona tabi tutulmuş ve 
resmî mercilere teslim olmak şartiyle (bu kanundan faydalanırlar) şeklinde ilâve yapılmak suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Taşarının 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 

Hüdai Oral 

Çorum 
SÖz hakkım mahfuzdur. 

A. Güler 

îçel 
Muhtevayı kifayetsiz bu

luyorum, söz hakkım 
mahfuzdur. 
M. Arıkan 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Araş 

Başkanvekili 
Erzurum 

SÖz hakkım mahfuzdur 
Nihat Diler 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

îçel 
G. Kılıç 

Kayseri 
M. Göker 

Siirt 
(7. Aydın 

Sözcü 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Çanakkale 
B. Arat 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ . II. Tekinel 

Konya 
S. Aytan 

Adıyaman 
Söz hakkım mahfuz t 

Arif Atalay 

Kâtip 
izmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
Mustafa Uyar 

Elâzığ 
N. Güray 

Kars 
L. Aküzüm 

Maraş 
H. F. Evliya 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bâzı suç re cezaların affı hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 29 Ekim 1962 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesbit eden asli maddesinde yukarı haddi beş 
seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile yahut yalnız veya birlikte olarak para ce-
zasiyle cezalandırıldığı veya müsadereyi yahut 
bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut 
bu cezalardan birini veya birkaçını istilzam 
eden fiiller hakkında takibat yapılamaz. 

B) Beş sene ve daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürri
yeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakil 
len hükmedilmiş para cezasına mahkûm olan
lar fer'î ve mütemmim cezalar ile ceza mahkû
miyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere 
affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen beş seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezayı veya bununla birlikte pa
ra cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının beş senesi ve para ceza
larının da üçte biri affedilmiştir. 

MADDE 2. — 44 numaralı ve 22 . 4 . 1962 
tarihli «Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki kanun» un ge
çici 7 nci maddesi uyarınca Anayasa Mahkeme
sine intikal ettirilen dâvalardan, Uşak ve 
halkı silâhlandırma ve Çanakkale Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülmekte olan îskele ve 31 
nci kilometre olayları ide ilgili dâva sanıkları 
hakkında takibat yapılmaz. 

MADDE 3. — 15 . 2 . 1963 tarihine kadar 
basın voliyle işlenen suçlardan sanık olan 
mevkutelerin ilgili sorumlu müdürleri hak
kında takibat yapılmaz ve hükümlü olanlar, 
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Bâzı suç re cezaların affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 . 2 . 1963 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu 
tesbit eden aslî maddesinde yukarı haddi 5 se
neyi geçmiyen J hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para ceza-
siyle cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir 
meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden 
fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağ
layıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hük
medilmiş para cezasına mahkûm olanlar fer'i ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişler
dir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezayı veya bununla birlikte para 
cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağla
yıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da 
üçte biri affedilmiştir. 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 
nci maddesine göre kurulmuş olan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilmiş olup (C) bendin
den faydalananların bihakkin veya meşruten 
tahliye tarihinden itibaren ceza mahkûmiyetle
rinin neticelerine de şâmil olmak üzere, fer'i 
ve mütemmim cezaları da affedilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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fer'î ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmi
yetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere, 
affedilmişlerdir. 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı bentlerde 
gösterilen suçlar birinci maddedeki aftan hariç 
bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerin
de yazılı suçlarla 135 nci maddenin ikinci 
bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, ve 165 
nci maddelerinde yazılı olan suçjlar ve bun
ların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde gösteri
len şekilleri, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suç
ları ile T. C. Kanununun 339, 340, 341, 366, 367, 
ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 429, ve 430 ncu maddesinin birinci 
fıkrası ile 431, 435 ve 436 nci maddelerinde 
yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın evlenmek 
maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ır
zına geçilmediği ve 416 nci maddenin son fık
rasının asli hüküm olarak tatbik edildiği hal
lerde kanunun birinci maddesi hükmü uygu
lanır. * 

Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499, ve 503 ncü maddelerin
de yazılı suçlar; 

D.) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçjlar hakkındaki kanunun şümulüne giren 
suçlar; 

E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 
maddeleri ile 148 nci maddenin (B) bendi ve 
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar. 

P) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanu
nunun 369, 370, 373 ncü maddesinin birinci fık
rası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlarla bun
ların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde göste
rilen şekilleri; 

G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad
desinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şa
hıslarla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186, ve 6560 
sayılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türki-

AHal et K<>. 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar birinci maddedeki aftan hariç bı
rakılmıştır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin 2 nci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 163 ve 165 nci maddelerinde ya
zılı olan suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları 
ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 366, 
367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 421, 429 ve 430 ncu maddesinin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440 ve 441 nci madde
lerinde yazılı suçlar. Ancak, kaçırmanın evlen
mek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin 
ırzına geçilmediği ve 416 nci maddenin son fık
rasının asli hüküm olarak tatbik edildiği hal
lerde kanunun 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Ç) Türk Ceza Kanununun 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 498, 499 ve 503 ncü maddelerinde 
yazılı suçlar; 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
lar; 

E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ncu 
maddeleri ile 148 nci maddenin (b) bendi ve 
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanununun 
maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar; 

F) 3116, 3653 ve 6831 sayılı Orman ka
nunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanunu
nun 369, 370, 373 ncü maddesinin birinci fık
rası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlarla bun
ların 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde göste
rilen şekilleri; 

G) 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (L) ve (M) bentlerinde gösterilen şahıs
larla, şeriklerinin 2262, 3202, 6186 ve 6560 sa
yılı kanunlarla kurulan Sümerbank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları işletmesi ve Türkiye 
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ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Tür
kiye - Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
ile ilgili olarak, sıfat ve vazifeyi suiistimal 
suretiyle işedikleri suçlar. 

H) İstimal ve istihlâk maksadiyle işlen
miş kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesinin I, II, III, IV ncü bendinin 
birinci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Ka
nunun ek ve tadiMerini ihlâl eden fiiller ha
riç kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve 
1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve ta
dillerini ihlâl eyliyen suçlar. 

I) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı ölüm veya müebbet ağır hapis ceza
sını müstelzim suçjlar. 

1) 1924 tarihli ve 91 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yük-
cek Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesi dışında birden fazla suçlarla 
mahkûm edilip ve hürriyeti bağflayıcı cezala
rın toplamı sekiz seneyi geçenlerin bu mah
kûmiyetlerine esas teşkil eden suçları; 

J) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Yü
ce Divana şevkine karar verilen veya verilecek 
olanların bu karara esas teşkil eden suçları. 

MADDE 5. — 113 sayılı Af Kanunu ile 
bu kânunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı hükümler eklenmesine dair 134 sayılı 
kanundan faydalananlarla bunların 27. 5.1960 
tarihinden sonra işledikleri suçlar hakkında 
bu kanunun birinci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 6. — Takibi şahsi dâva veya şi
kâyete bağlı bulunan söz atma ve sarkıntılık, 
zina ve hakaret suçlarından sanık olan veya 
mahkûm edilenler davacı veya müştekilerinin 

Adalet Ko. 

Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi ile ilgili 
olarak sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar, 

Şu kadar ki; dinî, hayrı ve sosyal sebeplerle 
veya örf ve âdet gereğince yapılmış olan harca
malar, partilere yapılan bağışlar, memur ve 
müstahdemlerin nakil, tâyin ve terfi gibi özlük 
işleri, müstahdemlerin veya resmî vasıtaların 
özel işlerde kullanılması ile ilgili sıfat ve vazi
feyi suiistimal suçları hakkında birinci madde 
hükmü uygulanır. 

H) İstimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş 
kaçakçılık fiilleri ve 6829 sayılı Kanunun ek 
2 nci maddesinin I, II, III, IV ncü bendinin 
birinci fıkrası hükmünü ve 3078 sayılı Kanu
nun ek ve tadillerini ihlâl eden fiiller hariç 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve 1567 
sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadillerini 
ihlâl eyliyen suçlar. 

I) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı ölüm veya müebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim suçlar. 

1) 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yüksek 
Adalet Divanınca, Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesi dışında birden fazla suçlarla mah
kûm edilip ve hürriyeti bağlayıcı cezaların top
lamı sekiz seneyi geçenlerin bu mahkûmiyetle
rine esas teşkil eden suçları ; 

J) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Yüce 
Divana şevkine karar verilen veya verilecek 
olanların bu karara esas teşkil eden suçları. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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muvafakatiyle bu kanunun birinci maddesi hük
münden istifade ederler. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri bir 
ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunma
sa dahi kanunen kullanılması, yapılması, ta
şınması, bulundurulması, satılması, alınması 
ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya 
inhisara tabi bulunan eşyanın müsaderesine mâ
ni değildir. 

Yukardaki fıkra haricinde kalan eşya, güm
rük ve diğer devlet ve belediye vergi resimle
rinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

MADDE 8. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay 
zarfında resmî mercilere müracaatla teslim ol-
mıyanlar bu kanun hükümlerinden istifade ede
mezler. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve 
saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için 
hile yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren iki ay içinde resmî mercilere teslim 
olmak şartiyle affolunmuşlardır. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinin «tak
sirli suçlar hariç» Hâkimler ve Memurin ka
nunları ile bunlara ek kanunlara vesair husu
si kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek ida
ri ve inzibati karar veya yapılmış veya yapı
lacak işlemlere ve subay, askerî memur ve ast
subayların cezalarının hukuki neticelerinden 
olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, 
askerî memur, astsubay olarak kabul olunma
mak ve askerî nisbetin kesilmesi işlemlerine şü
mulü yoktur. Ancak, birinci maddenin (B) 
bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların 
emeklilik hakları geri verilir. 

MADDE 10. — 1961 yılı sonuna kadarki 
dönemlere aidolarak mükellefler veya sorum
lular adına kesilmiş olup, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar kesinleşmemiş olan 
vergi cezalarından, usulsüzlük cezalarının ta
mamı kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı af-
fedilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra 31 . 12 . 1961 tarihine kadarki dönemlere 
aidolarak kesilecek usulsüzlük, kusur ve ka-

Adalet Ko 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim 
olmıyanlar bu kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren iki ay içinde resmî mercilere teslim olmak 
şartiyle bu kanundan faydalanırlar. 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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çakcılık cezaları hakkında da yukardaki hü
kümler uygulanır. 

1961 yılı sonuna kadarki dönemlere aidola-
rak, Vergi Usul Kanununa göre ceza mahke
melerince hükmolunup bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli 
vergi suçlarına ait cezalar affedilmiştir, 

MADDE 11. — Yargıtay ve Askerî Yargı-
tayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halin
de usulünce açılmış ve mahkûmiyetle netice
lenmiş olan şahsi hak dâvalarına ait kararlar 
üzerinde Temyiz incelenmesi yapılmak üzere 
dosya görevli hukuk dairesine gönderilir. Şah
si hakka ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesin
ce bozulduğu takdirde dosya görevli ve yetki
li hukuk mahkemesine yollanır ve o mahke
mece Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu ge
reğince dâva karara bağlanır. 

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

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir 
ceza mahkûmiyet karan ile beraber usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına aidolarak veril
miş mahkûmiyet kararlarının temyizce incelen
mesi ceza kararlarının temyizindeki şartlara 
göre istendiği takdirde dosya yukardaki fıkra 
gereğince işleme tabi tutulur. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıver
me işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren 15 gün içerisinde tamamlanır. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 14, — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

14 . 2 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçe/r 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Raşb. Yardımcısı V. 
H. Dinçer 

Adalet Ko. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 
13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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.Devlet Bakanı 
A. AŞ\ Ağanoğlu 

I )cvlet Bakam 

Millî Savıınına Bakanı 
/. Hane ar 

Dışişleri Bakanı 
F. (!. Erkin 

.Millî İşitim Bakanı 
S. R. ilatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

(itim. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştıi'jma Bakam 
R. öçten 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

Adalet Bakam 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
//. O. liekaüı-

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

8a. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarımı Bakam 
M. îzmen 

Çalışma Bakam 
B. Ecemi, 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Tarizra Bakara 
F. Çfilikbaş C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gnkay 
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