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111. Birleşim 

14 . 7 . 1966 Perşembe 

tçindejdler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
736:737 

737 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 737,742 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Hınıs ve Varto'da vuku bulan ve 14 
kişinin ölümüne sebebolan deprem dolayı-
siyle eıvi yıkılanlara ve zarar görenlere kış 
gelmeden önce yardım yapılmasına dair 
demeci. 737:739 

2. — Jose Suarez da Fonseca başkan
lığındaki NATO Parlömanterleri Kuruluna 
«hoşgeldiniz> denilmesi. 742 

4. — Görüşülen işler s 739,742 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, 
Vergi suç ve cezalarının affı hakkında; 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bâzı orman suçları
nın affına ve tazminatı terkinine dair; Kas
tamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yilan-
lıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suçlarla 
basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak 
mahkûm olmuş diğer suçluların cezaları
nın affına dair; Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm 
edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisi
nin affı hakkında Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nm, Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20 - 21 
Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer 
bir (kısım suçluların affına ve bir kısım. 
idari işlemlerin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. 

(1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) 739:742,742:744,745: 

772,773:784 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci, 
Millî Eğitim Komisyonunda bir tasarının görü
şülmesinden sonra başlıyan ve tartışma sınırını 
aşan olay dolayısiyle üzüntülerini belirten gün
dem dışı bir demeç verdi. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak, Ana
yasanın 93 ncü maddesine göre ve ilişik gerek
çelerle geri gönderilen : 

767 sayılı, Hendek kazası Kemaliye mahalle
si nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özed ile 

769 sayılı, Alman uyruklu Wilfried Herb-
reot'in geri kalan cezalarının affı hakkındaki 
kanunların Adalet Komisyonuna, 

770 sayılı olup 5965 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair olan Kanunun Millî Eğitim 
Komisyonuna, 

771 sayılı olup 7126 sayılı ıSivil Savunma Ka
nununa iki madde eklenmesine dair Kanunun 
İçişleri Komisyonuna ve 

768 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci mad
desinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin de

ğiştirilmesine dair olan Kanunun da Adalet Ko
misyonuna havale edildikleri bildirildi. 

Ankara Milletvekili llyas Seçkin, 10 kanunun 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lıkları arasındaki süre hususundaki anlaşmazlık 

Yazılı sorular 

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum ilinde 1966 programına alman 
köy yolları ile köy içme suları çalışmalarının 
hangi safhada bulunduğuna dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/174) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 11 
köyün, inşası yarıda kalan içme suyu tesisleri
nin tamamlatılması hususunda ne gibi tedbirle-
rin alınacağına dair yazılı önergesi, Köy İşleri 
3akanlığma gönderilmiştir. (7/175) 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı To-
tan köyünün içme suyuna kavuşturmak için ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/176) 

yüzünden veto edilirken Cumhurbaşkanı tara
fından Millet Meclisinin düşüncelerinin de alın
ması gerektiğine ve böylece önemli tasarıların 
uzun süre uygulanmaktan yoksun bırakılmala
rının da önlenmiş olacağına dair bir demeç ver
di. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan, Amerika 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ayrıntı
ları ile yeniden gözden geçirilmesini sağlamak 
üzere Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınması, üzerinde yapılan 
görüşmelerden ısonra, reddolundu. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısı ve tekliflerinin beşinci maddesi verilen 
önergelerle birlikte Komisyona devam olunduğu 
sırada, 

14 Temmuz 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime (saat 19,10 da) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Yozgat ilince Sungurlu ilçesine kadar 
yapılan köy yollarının Devlet Karayoluna bağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/177) 

5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu - Boğazkale bu
cağı arasındaki yol çalışmalarına bugüne kadar 
başlanılmaması sebebine dair yazılı soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/178) 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum merkezinde bir Ticaret Lisesi 
ile Sungurlu ve İskilip ilçelerinde birer Erekek 
Sanat Enstitüsü 'asılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/179) 

SORULAR 
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7# — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Çorum Belediyesinde işçi olarak çalışmak
ta iken, mevcut toplu iş sözleşmesine rağmen, 
72 işçinin Emekli Sandığına ıgeçmeleri husu
sunda belediye tarafından yapılan teklifi kabul 
etmedikleri için işlerine son verildiğinin doğru 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri ve Çalışma bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/180) 

8. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok*un, 
Çankırı'nın İlgaz, Eldivan, ŞabanÖzü, Orta ve 
Yapraklı ilçelerine, Çatalağzı termo - elektrik 
santralinden ve enterkonekte şebekeden ne za
man ve nereden elektrik verilebileceğine dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/181) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasa
rısı. (1/243) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Fa
ik özer'in, bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı. (1/244) (Adalet Komisyonuna) 

3. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 
(1/245) (tşişleri Komisyonuna) 

TEKLİFLER 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi. (2/348) i (Adalet Komis
yonuna) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/349) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşi I 
mini açıyorum. | 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Hı
nıs ve Varto'da vuku bulan ve 14 kişinin ölümüne 
sebebolan deprem dolayısiyle evi yıkılanlara ve 
zarar görenlere kış gelmeden önce yardım yapıl
masına dair demeci. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Birçok arkadaşımız gündem dışı 
söz istemişlerdir. Bâzıları da bu konuda İsrar et
mektedirler. Yalnız Sayın Nihat Diler'e Varto'
daki zelzele dolayısiyle çok kısa olmak kaydiyle 
gündem dışı söz vereceğim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) 
söz istiyorum, 

Gündem dışı KEMAL AYTAÇ 
mistim. 

(Muş) — Ben de söz iste-

— 737 — 
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BAŞKAN — İfade ettim efendim; birçok kim
seler gündem dışı söz istemişlerdir, dedim. Bu 
arada siz de varsınız, Sayın Kemal Aytaç. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka
na bana söz verdikleri için teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum'
un Hınıs kazasında 1959 yılında zelzele felâketi 
olmuş, iki bin kadar ev yıkılmıştır. Afetler Kanu
nuna göre Devletin yardımı ile evleri yıkılanların 
inşaatı henüz bitmemişken, bu yılın Mart ayının 
7 sinde yeniden zelzele olmuş, kasaba merkezi ve 
köylerinde 2 000 e yakın ev yıkılmıştı. Durumu 
gündem dışı Yüce Heyetinize arz ederek Hükü
metin felâketzedelere gerken yardımı yapmasını 
talebetmiştim. Bu sırada Hükümet adına gün
dem dışı cevap veren Sayın İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoglu, felâketin vukubuldugu 
Hınıs ve Varto'ya gittiğini, yardımı 1966 yılı 
programına aldığını, Ekim ayına kadar felâket
zede vatandaşlara Afetler Kanunu çerçevesi için
de kendi evini yapana yardım metoduna göre Hü
kümetin yardım yapacağını ifade buyurdular. 
O günden bu tarafa durumu mahallinde tetkik 
ettim. Afetler Kanunu gereğince yapılması mut
laka zaruri olan, yapılmadığı takdirde yardımın 
yapılmasının mümkün olamıyacağı şartlarla il
gili hazırlıklar bugüne kadar ikmal edilmemiştir. 

Ezcümle : 
Felâketin vukubuldugu köy ve kasabanın ka

dastrosu ikmal edilmemiştir. Kadastro ikmal 
edilmediği takdirde Afetler Kanununa göre ipo
tek tesis edilmesi mümkün olmıyacağmdan yar
dım yapılamıyacaktır. 

Bugüne kadar hizmetin yapılması için ödenek 
ayrılmamıştır. 

İnşaatta kullanılması zaruri olan kereste tah
sisi yapılmamıştır. 

En kötüsü orta hasar görenler Afetler Kanu
nunun açık hükmüne rağmen yardım harici bıra
kılmıştır. Ve ağır hasara maruz kalanların büyük 
bir kısmı, orta hasar olarak gösterilerek, kendi 
kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Felâketin vukubuldugu yerlerde Hükümetin 
bugüne kadar almış olduğu prensip kararına göre 
felâketzedelerden Avrupa'ya işçi olarak gitmek 
istiy enlere bir öncelik hakkı tanınmıştı. Hınıs'dan 
ve Varto'dan bu yıl müracaat edenlerin dilekleri 
bugüne kadar tervicedilmemiş, tervicedileceği de 
Şüphelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet şayet felâketzede vatandaşlara «biz 

size Ekim ayına kadar kendi evinizi j^apmanız hu
susunda gereken kanuni formaliteleri, şartları ve 
yardım ödeneğini hazırlıyacağız» diye beyanda 
bulunmamış olsaydı, vatandaşlar kendi başlarının 
çaresini düşünecek, en iptidai şartlar altında olsa 
dahi kışın kendine bir barınak yeri hazırlıyacak, 
veyahut tanıdığı akrabalarının bulunduğu bir 
yere göç etmek suretiyle hayatını kurtarmış ola
caktı. Hükümetin vatandaşlara gidip «size Ekim 
ayma kadar gerekli yardımı sağlryacağız» demesi 
felâketzedelerin bu imkân ve fırsatlarını ortadan 
kaldırmış, hasat mevsiminden sonra bastıracak 
şiddetli kışla ölüme mahkûm etmiştir. Sayın Cum
hurbaşkanı da seyahatlerindeki intibalarıni an
latırken, yardımın zamanında yapılmasını dilek
leri arasında ifade etmiş bulunmaktadırlar. Sa
yın İmar ve İskân Bakanı bir vesile ile konuşma
larında her şeyin normal yürüdüğünü ifade etmek 
suretiyle oyalama yolunu henüz bırakmamış
tır. Halbuki Sayın İmar ve İskân, Devlet, Ça
lışma, Tarım bakanlarından rica ediyorum, şu hu
suslar yerine getirilmiş midir; cevaplandırsınlar: 

1. Felâkete mâruz kalan vatandaşlara yar
dım hususunda ödenek ayrılmış mıdır? Miktarı 
nedir? 

2. Felâketin vukubuldugu yerlerin kadastro
su yapılmış mıdır? Vatandaş ipotek tesis edecek 
durum mudur? Kadastrosu yapılmamışsa, Afetler 
Kanununun ilgili hükümleri nasıl tatbik edilecek
tir? 

3. İnşaat için lüzumlu olan kereste tahsisi 
yapılmış mıdır? Miktarı nedir? 

4. Bu felâketzedelerin içinde Almanya'ya 
gitmek istiyenlerden ne miktarının bugüne kadar 
öncelik tanınarak gönderildiğinin açıklanmasını. 

5. Afetler Kanununda ister orta hasar,, ister 
ağır hasar olsun, her ikisine de yardım etmek bir 
zaruret olduğuna göre, yalnız yardımın ağır ha
sarlara münhasır kılınması ve ağır hasar mikta
rını azaltmak için büyük çapta ağır hasara mâruz 
kalanların orta hasar halinde gösterilmesi sebep
lerinin açıklanmasını Hükümet ve ilgili bakan
lardan istirham edeceğim. Aksi halde Hükümet 
felâketzedelerin ihtiyaçlarına cevap verecek kanu
ni tedbirleri ciddî ve samimi şekilde almamıştır, 
bundan dolayı 2 000 hanenin, bu suretle 15 bin 
nüfusun bastıracak şiddetli kışla ıstırap çekerek 
ölüme mahkûm olmasına sebebolaçaktır, 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Varto'da da yine aynı şekilde Hükümet gere

ken tedbirleri almamıştır. Bunun neticesinde va
tandaşlar yıkılmak üzere bulunmakta olan bina
ların altında kalarak, son zamanlarda meydana 
gelen zelzele yüzünden 14 kişinin ölmesine sebe-
bolunmuştur. Tekrar yüksek huzurlarınızda Hü
kümetin gayretlerini bu yola teksif etmesini ve 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nm, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu 3Iilletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN — Bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki kanun tasarısının müzakeresine geçiyo
ruz. 6 nci maddenin müzakeresine sıra gelmişti. 
Bu madde üzerinde gruplar adına 2 üye konuş
muştu. Şimdi leyhte Sayın Nahit Menteşe'ye söz 
veriyorum. Buyurun efendim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bâzı suç ve cezaların 
affı hakkında kanun tasarısının 6 ncı maddesi 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm olanların neti
celerine de şâmil olmak üzere affedilmelerini is
tihdaf etmektedir. 

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

gerekli tedbirleri almasını ve bu husustaki mesuli
yetini tekrar hatırlatırım. Çok kısa bir müddet 
kalmasına rağmen, dilediği takdirde yardımın 
şartlarını hazırlaması havaların müsaadesi nisbe-
tinde mümkündür. Beş madde halinde saydığım 
tedbirlerin Hükümetçe ve ilgili bakanlıklarca sü
ratle alınmasını hatırlatır, saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Esasen bu hükümlerden 7 tanesi hariç diğer
lerinin cezaları 78 ve 218 sayılı Af kanunlarına 
göre affedilmiş ve bu aflar hususi af niteliğin
de bulunmakla cezanın neticesi olan âmme hak
ları üzerinde bir tesir icra etmemiştir. 

Affedilmiyen 7 kişiden 4 tanesi 27 Mayıs İh
tilâli sırasında hariçte bulunanlardır. Bilindiği 
üzere iki tanesi de hükümden sonra, infaz esna- -
sında ceza evinden firar ederek yurt dışına çı
kanlardır Tasarının son fıkrasında bunlar yine 
af fm dışında bırakılmışlardır. 

Sayın arkadaşlar; 
Af, cemiyetin yüksek menfaatleri düşünce

sine dayanır. Nasıl ceza tâyininde içtimai fay
da gözetilirse, aynı şekilde afta da içtimai fayda 
esas alınır. 

Affın taallûk ettiği suçların takip ve ceza
sının çektirilmesinde içtimai fayda kalmamışsa 
ve hattâ bunların' unutulmasında cemiyetin sü
kûn ve huzurunu temin düşünülüyorsa affa git
mek icabeder. 

Affa gidenken öç ve intikam mevzuubahso-
lamaz. İşlenmiş bâzı fiillerin suç. teşkil etme 
mahiyetini gidermek ve bunları hir da'ha mev
zu etmemek âmmenin menfaati icabı ise o tak
dirde affa gitmekte hiçbir sakınca yoktur. 

Umumi affa giderken düşünülen kişiler de
ğildir. Umumi af fiile matuftur. İşlenmiş olan 
fiilî değil, onun suç olnra vasfını ortadan kal
dırır. O bakımdan 6 ncı madde siyasi firari
lerin affın dışında bırakılması hatalıdır ve bu 
hukukun prensiplerine aykırıdır. Diğer yan
dan Yassıada kararlarının bir daha tartışıl
masında içtimai fayda yoktur. 

Firari diye tesmiye ettiğimiz kişilerin yur
da dönmeleri halinde yeni bir tahkikat konusu, 
Yassıada kararlarının normal mahkemelerde 
tartışılmasına imkân verecek ve "belki de deği-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 739 — 
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gik kararlar ve münakaşalar ortaya çıkacaktır. 
Bu "bakımdan siyasi firarilerin affın dışında tu
tulması affın umumilik prensibine aykırı oldu
ğu gibi içtimai faydaya da müstenit değil
dir. Kaldı ki, 12 nci madddee âdi suç firarile
ri affın kapsamına alınmıştır. Hal böyle iken 
siyasi firarilere istisna tanınması aykırı bir 
davranıştır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 6 nci madde
si kanunlaştığı takdirde durum ne olacaktır? 
Birinci fıkra umumi af niteliğinde bulunduğu 
cihetle, daha önce yalnız cezaları affedilen ki
şilerin T. C. K. 121 ve mütaakıp maddelerinde 
yazılı olduğu üzere memnu hakların iadesi yo
luna başvurmaya lüzum kalmaksızın âmme 
haklan iade edilmiş olacaktır. Üzerinde hassa
siyetle durulan bu konuda durum şudur: 

Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilen
lerden, milletvekili okuyanlar da dâhil, Emekli 
Sandığı ile yani memuriyetle ilgili olanların 
sayısı 148 dir. Bunlardan 52 si malulen veya 
25 yılı doldurmak suretiyle emekliye ayrılmış
lardır. Geriye 96 kişi kalır. Bunlardan 79 ki
şi, faiz bu Af Kanunu ile âmme haklarını iade 
etmesek yani özel af olarak kalsa dahi bir iki 
yıl içinde mevcut mevzuatımıza dayanarak 
memnu hakların iadesi voliyle bu haklarını 
alacaklardır. Bu onların kanuni haklarıdır. 
Biz ne yapıyoruz? Geçmiş zamanın yaralarını 
sarmak, vatandaşlarımız arasında kardeşliği 
Shya etmek istiyoruz. Daha önce affa mazhar 
kılman kişilerin, cezanın neticelerinin çektiril-
mesinde içtimai fayda yoktur diyoruz. Bu ne 
27 Mayıs ilkelerine, ne de başka ilkelere aykı
rıdır. Bu iş tamamen içtimai düşünceye müs
tenit bulunmakta, ailelerini ve çocuklarını se
falet içinde bırakmamak düşüncesine dayan
maktadır. » 

Komisyon tasarının bu fıkrasında «bu fık
ra hükmünden faydalananlar Cumhuriyet Se
natosuna ve siyasi partilere üye olamıyacıaklar-
dır» demektedir. Esasen, Anayasamızın 68 nci 
maddesi affedilen bu hükümlüler için yasak 
ıfeoymuştur. O kadar ki, affedilseler dahi, ağır 
hapis cezası ile mahkûm olanlar milletvekili 
seçilemezler. 

Yine Anayasanın 72 nci maddesi ise, Cum
huriyet Senatosuna üye seçilmeyi milletvekili 
seçilme yeterliğine bağlamış durumdadır. Ka

nunlar ve onların tatbikatı Anayasaya aykırı 
olamıyacağı için memnu hakların iadesi voliy
le Anayasanın 68 ve 72 nci maddelerinin koy
duğu memnuiyet kaldırılamaz. Bu bakımdan 
bu fıkranın çıkartılması icabetmektedir. 

Aynı fıkrada «bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte emekliye ayrılmış veya emeklilik 
hakkını kazanmış bulunanlar Devlet memurlu
ğuna atanamazlar» hükmü üzerinde durmak 
gerekir. Memnu hakların iadesi voliyle hak
larını alabilecek olanlara, bir Âtifet Kanunun
da cezai hüküm koymak hukuk prensipleriyle, 
af gaye ve esprisiyle bağdaşamaz. Bir ceza 
hükmünün aslı bertaraf olunduktan sonra feri 
neticelerinin kaldırılmayışını hukukî bir gerek
çe ile izaha imkân yoktur. Bu görüşümüzün 
aksine söylenebilecek olanlar, en hafif tabiriyle 
siyasi mahiyette telâkki olunacaktır. 

Tasarının 6 nci maddesinin ikinci fıkrası 
«bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş 
olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmemiş olan zararlar (1567 sayılı Ka
nunla ek ve tadillerine göre, hükmedilmiş olan 
para cezaları hariç) ödettirilmez.»1 demektedir. 
Bu hükme muhalefet, hususiyle C. H. P. hatip
leri tarafından itiraz edilmekte, Sayın İnönü'
nün İkinci Koalisyon zamanındaki hareket ve 
düşünüşleri unutulmaktadır. 

Bir defa bu hükmü hususi hukuk ve şahsi 
hukukla karıştırmamak icabeder. Bu hüküm 
ceza hükümlerine bağlı bir ödetme hükmüdür. 
Af Kanunu tasarısında yer almasında mahzur 
yoktur. Nitekim 113 sayılı Af Kanununu değiş
tiren 134 sayılı Af Kanununda bu fıkraya em
sal teşkil eden bir madde vardır. Bu kanu
nun 2 nci maddesinde; «yukarda yazılı Hazi
nece uğranmış zararlar dahi tazmin etirılemez» 
denmektedir. 

Örtülü ödenek mevzuu üzerinde durdular: 
1050 sayılı Kanunum 77 nci maddesi tadil

den önce objektif kriterden mahrum bulunmak
taydı. Bu zaruretledir ki, sözü edilen 77 nci 
maddeye 2 nci Koalisyon Hükümeti zamanında 
hazırlanan bir tasarı ile vuzuh verilmek istenil
di. Tasarı T. B. M. M. de kabul olunarak ka
nunlaştı. Eski ve yeni hükümler karşılaştırıl
dığı takdirde, geçmiş zamanda örtülü ödenek 
harcamalarının bugün ödettirilmıesine devamda 
ısrarın kanunun mer'i sarih hükümlerine aykı-
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rılığı kolayca anlaşılır. Bu, mevzuun Terkin 
Kanunu gibi ayrı bir kanun mevzuu haline ge
tirilmesini icabettirmez. Ceza ilâmına bağlı 
bir ödetme hükmünün şahsın hukukuna taallûk 
edeni dışında kalanları istisna, af hükmü şümu
lünde mütalâasına mâni bir hukukî hal mevzuu 
bahis değildir. Hazineye taallûku olan ödet
me hususlarında, takas, terkin, mahsup veya 
ödetmeye son verme teşriî tasarrufla mümkün
dür. 

Yassıada hükümlülerinin tasfiyesini muta-
zammın bu maddede örtülü ödenek harcamala
rının cebri icra yoliyle itfa olunanlarının dışın
da 'kalan kısımlarının ödettirilmesinden sarfı
nazar edilişinin yeri tabiatiyle bu maddedir. 
Kanunların metniyle amel edileceğine göre ay
rı kanun tedvini gerekmez. 

Şimdi merhum Adnan Menderes'in bu mev-/ 

zudaki hesabını tetkik edelim. 
Yassıada hükmünde Adnan Menderes için 

örtülü ödenekten dolayı 4 878 284 lira 29 ku
ruş ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu miktarın 
1 312 364 lira 47 kuruşu, Demokrat Partiye ya
pılan yardımlardır. Adliye Bakanımız Sayın 
Hasan Dinçer'in de ifade ettiği üzere, bir avu
katın açtığı dâva neticesinde Demokrat Parti 
sulh mahkemesince kapatılmış ve D. P. nin bü
tün mallan Hazineye intikal etmiştir. Bunun 
bugün, paraya çevrilen kısmı 9,5 milyon lirayı 
bulmuştur. 

Bugün bir gazetenin başmakalesinden öğ
rendiğime göre de paraya çevrilmemiş Güneş 
Matbaacılık tesisleri de 17 milyon lira tahmin 
edilmektedir. Hal böyle iken Menderes aile-
Bİne D. P. nin borcunu ödetmek haksız bir ta
sarruf olacaktır. 

.. Halen Menderes ailesi Hazineye 1 852 000 
T. L. ödemiştir. Kararda merhum Adnan Men
deres'in şahsına aidolarak mütalâa edilen kı
sım 161 080 lira 26 kuruştur. (Yani bunların 
içinde merhum Menderes tarafından, birtakım 
.kimselere verilen, sosyal münasebetlerle veri
len paralar da dâhildir) Ailesine ve çocukları
na, mütalâa 'edilen kısım ise 73 200 lira 55 ku
ruştur ki, cem'an.yekûn bu 234 280 lira 81 ku
ruş tutmaktadır. 

Yukarda arz etiğim üzere Menderes ailesi 
tarafından şimdiye kadar Hazineye cebri öde
me olarak 1 852 000 lira tediye edilmiştir. Ge
riye "kalan kısım 19 . 2 . 1963 gün ve 204 sayı

lı Kanunla, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun örtülü ödenekle ilgili 77 nci mad
desi değiştirilmiş ve söz konusu maddenin (c) 
bendi ile (siyasi, sosyal konularda, kültür ve 
Devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hiz
metlerin sağlanmasında Hükümet icapları sa
yılan malksat ve gayeler için) örtülü ödeneğin 
sarf ediletaleceğinin kabul edilmiş bulunması 
karşısında, geriye kalan paranın bu fasılda 
mütalâası icabetmektedir. 

Şu hale göre, tediyeler, D. P. malları ve 
1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesi muvace
hesinde ceza 'hükmüne bağlı bu ödetme hükmü
nün affında Hazinenin zararı mevzuubahis de
ğildir. 

Merhum Menderes'in kendisi tarafından el 
yazısı ile yazılmış çok defterlerinin dip koçan
ları üçüncü ağır cezada haksız mal iktisabı dos
yasında bulunmuş ve zamanın Başbakanına da 
bu durum bildirilmiştir. Ama bu çeklerin dahi 
hangi mahkemeye tevdi edileceği hususunda 
katî sarahat bulunmamaktadır. Buna rağmen, 
biz bir yüksek mahkemenin kararlarını bu su
retle münakaşa etmeyi, nu kürsüden münakaşa 
etmeyi de zait bulmaktayız. 

Sayın Coşkun1 Kırca bu vesile ile 'konuşma
sında, Anayasamızı muayyen bir zümre üzerine 
'kaydırmak: ve sanki Anayasa onlara karşı ted
vin edilmiş gibi göstermek istemektedirler. He
men şunu arz etmek isterim ki, Anayasamız 
düşmanlık Anayasası değildir. Af, Anayasa
nın temelimi sarsmaz, sağlamlaştırır sayın arka
daşlarım. 

Anayasamızın ve dayandığı ülkelerin 24 'ki
şinin memuriyete alınması ile sarsılacağını id
dia etmek Anayasaya karşı zararlı davranışta 
bulunmak demektir. 24 kişinin memuriyete 
alınması ile Anayasamız ve 27 Mayıs ilkeleri 
sarsılacaksa, o takdirde biz neyi konuşuyoruz? 
Biz asla affın Anayasa nizamına ve 27 Mayıs 
ilkelerine karşı olmadığını kuvvetle savunmak
tayız. Getirilen düşünce ve arz edilen düşün
ce, insanî ve beşeridir. Arkadaşlarımızın in
sanî ve "beşerî bir zaviyeden hareketle, fikirle
rini bu 'kürsüde dile getirmelerini çok arzu 
ederdim. 

Anayasamız asla ebedi düşmanlık Anayasası 
değildir, sayın arkadaşlarım. 
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Sayın arkadaşlarını, altıncı madde hakkın
da yaptığımız teiıkidler gereğince bir değiştir
me önergesi de Yüksek Başkanlığa takdim et-

2. — Jose Suarez da Fonsece Başkanlığın
daki NATO Parlömanterleri Kuruluna Jıoşgel-
diniz denilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
müddettenberi memleketimizde çalışmalarda bu-

BAŞKAN — 6 ncı maddenin aleyhinde Sayın 
Sami Binicioğlu; Millet Partisi Grupu adına. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Manisa)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
af kanunu tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde 
Millet Partisinin görüş ve kanaatlerini arz ede
cek, bu maddenin niçin aleyhinde olduğumuzu 
söyliyeceğiz. 

Millet Partisi hiçbir zaman siyasi bir affın kar
şısında olmamıştır. Yılların çilesini çekmiş, bir 
Çok devirlerde hapishanelere girmiş - çıkmış ve 
bir hiç yüzündn partisi kapanmış, vilâyeti ken
disine rey verdi diye kaza yapılmış, Sayın Li
deri Bölükbası'da olduğu halde, daima yapılan 
zulümleri unutmuş, affetmiş bir partinin men
suplarıyız. Onun için de siyasi bir affın karşı
sında olmamıza imkân ve ihtimal yoktur. An
cak, Millet Partisi herşeyden evvel âdil bir 
affın gerçekleşmesini istemektedir. Bu vesile 
ile 6 ncı madde üzerindeki fikir ve kanaatleri
mizi arz ederken 5 nei madde üzerinde de dur
mak mecburiyetinde kalacağız. Bu suretle 6 ncı 
maddenin niçin aleyhinde olduğumuzu arz et
miş olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, sadece 6 ncı 
maddeye münhasır olarak konuşacaksınız. 5 nci 
maddeye sıra geldiği zaman orada hakkınız 
vardır, konuşursunuz. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — 6 ncı madde aleyhinde söz almış 
bulunuyoruz. Niçin aleyhinde olduğumuzu arz 
etmek için elbette ki, bâzı sebepler öne sürme
miş icabediyor, bu vesile ile. Yoksa münhasıran 
5 nci madde üzerinde duracak değiliz. 

Sayın milletvekilleri, şu tasarıyı bir bütün 
olarak kabul etmek lâzım. Bu tasarının gerek

miş bulunuyoruz. Buna da Yüksek Meclisin ilti
fat buyurmasını arz eder en derin saygılarımı 
sunarım. (Soldan alkışlar) 

lunan NATO Parlömanterleri toplantısından 
sonra Portekiz Millî Meclisi Başkanı Ekselans 
Jose Suarez da Fonseca Başkanlığında NATO 
Parlömenterleri Daimi Komitesi üyeleri şu anda 
Heyeti Umumiye salonundadırlar. Kendilerine 
hoşgeldiniz derim. (Alkışlar) 

ç esinde siyasi suçlar hakkında ne ileri sürül-
müşse bu gerekçenin bir af şümulü içerisine 
alman bütün siyasi suçlara şâmil olması iktiza 
eder. Görüyoruz ki, 27 Mayıs suçlularının hepsi 
bütün hukukî neticeleri ile fer'i ve mütemmim 
cezaları ile birlikte affedilmektedirler. Diğer 
taraftan yine ayni maddenin suçlusu, yani 
146 ncı maddenin ihlâli suçundan mahkûm edi
len ve beşinci maddede bahis konusu edilen 
20 - 21 'Mayıs suçluları ise kademeli bir affa 
tabi tutuluyorlar. Biz 6 ncı maddenin aleyhin-
deyiz. Çünkü aynı madde ile mahkûm olmuş 
kimseler arasında bir tefrik yapılmakta, böylece 
adalet duygusu, hukuka hâkim olan eşitlik ve 
genellik prensipleri ihlâl edilmektedir. Bu se
bepten 6 ncı maddenin aleyhindeyiz. 

Sayın A. P. li arkadaşlarım; içinizde 27 
Mayıs suçlularının yakınları var, çocukları 
var; bunlar geçirdikleri acı ve ıstırapla günleri 
hatırlasınlar. Evlerinde kocalarını, kardeşlerini, 
yakınlarını ne derece büyük bir ıstırap ve 
heyecan içinde bekledikleri günleri hatırlasın
lar. (A. P. sıralarından gürültüler ve «6 ncı 
madde üzerinde konuş» «esleri) Ben konuşuyo
rum, ve konuşmalarımdan ders alacağınızı ümi-
dediyorum ve almanız lâzım. (A. P. sıraların
dan gürültüler) Bugün 20 - 21 Mayıs olayların
dan suçlu olarak hapsanede yatan insanların 
da onlar gibi çocukları, karıları, yakınları aynı 
ıstırapla onları beklemektedirler. Evvelâ vic
danlarınızda bunu duyun, hissedin de öçalma, 
intikam alma duygularından kendinizi kurta
rın. Sureti mahsusada özel maksatlarla getir
miş olduğunuz şu af kanunu tasarısı bu haliyle 
gerçekleştiği zaman bu bizim Parlâmento tari« 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

, 4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 
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himize bir leke olarak geçecektir, bunu da böy
lece' kabul edin. 

Adnan Menderes... 
BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu, Parlâ

mentodan çıkıp da kanunlaşmış hiçbir şey Par
lâmento için leke olamaz. Lütfen bu tarzda ko
nuşmayınız. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Altıncı maddenin ikinci fıkrasın
da Adnan Menderes'in de... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz yerinizden, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Adnan Menderes'in de örtülü 
ödenekten bol bol vatan cephesi ocaklarına ve 
D. P. başkanlarına bu derece har vurup harman 
savurduğu paralar affedilirken, zavallı orman 
köylüsünün bir liralık bir tazminatını affet
mekten âcizsiniz. Bu hususu hiç düşünmüyor
sunuz. (Adalet Partisi sıralarından gürültüler) 
Bu 4,5 milyon liranın... (A. P. den gürültüler) 
Ayağının altına diken batarak, ayağının çarığı 
ile ormanlarda gezen zavallı insanların sırtın
dan geçtiğini hiç hatırlamıyorsunuz. (A. P. mil
letvekillerinden gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Binicioğlu. 
Muhterem arkadaşlar; siz de sükûnetinizi 

lütfen muhafaza ediniz. 
Sayın Binicioğlu; siz de lütfen sakin bir üs

lûpla konuşunuz. Heyecanlı konuşuyorsunuz ve 
bu heyecanınız Heyeti Umumiyeye sirayet edi
yor, lütfen efendim. (Gürültüler) 

Yerinizden müdahale etmeyiniz arkadaşlar. 
M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 

(Devamla) — Biz fikirlerimizi ifade ediyoruz. 
Komisyonda bu madde konuşulurken sokuldu; 
«örtülü ödenekten bugün affetmek istediğiniz 
bu paralar nerelere verildi» dendi ve orada 
okundu. Bu paralar Vatan Cephesi ocak baş
kanlarına, D. P. ocak idare heyetlerine, ilçe 
başkanlarına bol bol dağıtılmış. Bugün böyle 
bir ceza ile ilgili bir af kanunu tasarısı gelir
ken tazminat mahiyetinde olan, böyle hukukî 
mahiyeti olan bir maddenin de bunun şümulü 
içine alınması elbette ki, bizi maksatlı bir şe
kilde hareket edildiği hakkında bir şüphe ve 
tereddüde düşürmektedir. (A. P. sıralarında 
«yalan» sesleri) 

Yalansa vesikaları görür, okursunuz. Terbi
yenle yerinde otur. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sen 
de eski demokratsın. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Diğer taraftan 88 sanık bugün 
Parlâmento üyesi olarak bu affın şümulü içeri
sine doğrudan doğruya alınırken, 20 - 21 Mayıs 
olaylarının sanıkları ne olacakmış?... Kademeli 
olarak affedileceklermiş... Görüyoruz ki, asker
lere karşı bir allerji duyuyorsunuz. (Adalet 
Partisi sıralarından gürültüler ve «yuh» sesleri) 
Bağırın bağırın.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar,.. (Gürültüler) 
M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 

(Devamla) — Öyle olmamış olsaydı içinizde hu
kukçular var, şu tasarıyı âdil bir şekilde geti
rirdiniz. (Adalet Partisi sıralarından gürültü
ler) Bağırın, bağırın, bağırmaya alışıksınız. Ba
ğırmaktan başka bir marifetiniz yok. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika, Sayın 
Binicioğlu bir dakika... (Gürültüler) 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, evvel emirde 
siz bu kadar fazla heyecan tonu ile konuşmayı
nız. Bu heyecan tonu etrafa sirayet ediyor. Ay
nı şekilde1 sükûnetle konuşunuz lütfen. 

Siz de arkadaşlar yerinizden müdahale et
meyiniz. (A. P. den gürültüler, «nasıl etmezsi
niz» sesleri) Yani yerinizden müdahale etmekte 
hak mı görüyorsunuz kendinizde? Yerinizden 
müdahale edemezsiniz. 

Sayın Binicioğlu siz de lütfen susun efen
dim, bir dakika bekleyin. 

Size yanlış bir müdahale varsa, hatibin ko
nuşmalarında beğenmediğiniz, cevap vermek is
tediğiniz bir husus varsa böyle yerinizden mü
dahale ile olmaz, sırası geldiğinde söz alırsınız 
konuşursunuz efendim. 

Sayın hatip, 3 ncü kere söylüyorum, bu de
rece heyecan tonu ile konuşmayınız, sükûnetle 
konuşunuz lütfen. Yani çok bağırırsanız kendi
nize daha çok mu inandıracağınızı zannediyor
sunuz ? 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Onların inanmıyacaklarmı bile
rek konuşuyoruz. Biz sadece vazifemizi yapıyo
ruz. 
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BAŞKAN—Lüt fen sükûnetle.. (A. P. sıra
larından «biz onlar değiliz» sesleri) 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Onlar 
sizsiniz. 

BAŞKAN — Aman efendim, susun rica ede
rim. 

SAMI BİNİCİOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar; görüyoruz ki, 6 ncı madde tasarı
nın ruhuna hâkim olan zihniyete göre hazırlan
mıştır. O zihniyet şu af kanunu tasarısı i] e 27 
Mayısı tasfiye etmek ve 27 Mayıs suçlularını 
bugün zemzem suyunda yıkanmış bir melaike 
gibi Türk Milletinin huzuruna çıkarmak gaye
sini gütmektedir, başka bir şey değildir. (Sol
dan, gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hiçbirisi se
nin kadar kirli değil. 

SAMI BİNİCİOĞLU (Devamla) — Fakat şu 
gerçeği unutmayın ki, tarih tersine dönebilir ve 
dönmüştür. Bugün eğer Yüce Meclisin ittifakla 
kabulüne mazhar olabilecek bir af kanun tasa
rısı kabul ettirmek istiyorsanız, huzur ve sükû
nun avdet etmesini arzu ediyorsanız, ilk önce 
beşinci madde ile altıncı madde arasındaki teza
dı kaldırmanız ve bunun lüzumuna inanmanız 
gerekir. Sayın Komisyon tarafından beşinci 
madde geri alınmıştır. Temenni ediyoruz ki, 
Adalet Partisi Grupu Komisyona bu hususta 
yardımcı olsunlar. Eğer memlekete huzur ve sü
kûn getirecek bir tasarıyı müştereken kabul et
mek istiyorsak bu tezadı kaldırsınlar ve biz de 
o zaman seve seve reyimizi müspet olarak kul
lanacağız. (A. P. den gürültüler) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tâviz mi 
vereceğiz? 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Sen ora
dan konuşacağına dışarda benimle konuş. (A. 
P. den gürültüler.) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Seni eze
rim ben. Sen kimsin? 

BAŞKAN — Nedir efendim bu «ezmek» fa
lan gibi sözler?... 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — öyle 
oturduğun yerde konuşma, dışarıda gör beni. 
(A. P. den gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; lütfen sükûneti 
muhafaza edelim ve şu müzakereyi sükûnetle 
yürütelim efendim. 

SAMI BİNİCİOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar, yine bu tasarıda 27 Mayıs suçlula
rının âmme haklarının iade edilmesine karşıyız. 
Anayasamız bunların seçim yolu ile bir muhtar
lığa dahi seçilemeyeceklerini kabul etmiş iken, 
böyle bütün hukukî neticeleri ile bir af kanu
nunu kabul edip bunları Devletin en yüksek 
memuriyet mevkilerine çıkarmak Anayasanın 
bu hükmüyle bağdaşamaz ve Anayasaya aykırı 
düşer. Ama, Adalet Partisi Grupunun bu şekil
de ısrarında özel bir maksat varsa o da artık 
kendisinin bileceği bir iştir. 

Netice olarak diyebiliriz ki, altıncı maddenin 
hukuk duygusuna, adalet duygusuna sahip bir 
insan için bu tasarının bütünü nazarı itibara 
alındığında aynı suçlar hakkında tefrik yapan, 
âdil olmıyan böyle bir tasarının, böyle bir ka
nun maddesinin kabulüne imkân yoktur. 

Beşinci madde ile altıncı madde arasındaki 
tezat kaldırılmadığı müddetçe biz bu maddeye 
ve bu kanuna rey vermiyeceğiz. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Muhalefet sıralarından alkış
lar) . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birle
şime... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Dışarda 
görüşecekmiş, şuna bak. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Gel, dışarı 
gel. Senin gibi pehlivanları çok gördük. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu oturunuz ye
rinize, lütfen oturunuz efendim. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı zaruretlerle 
birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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ÎKÎNCİ OTTJfcÜM 
Açılma saati : 15,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağn), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 111 nci 
Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

Af Kanununun 6 ncı maddesi üzerinde 
grupları adına arkadaşlarımıza söz veriyoruz. 
T. î. P. Grupu adına Sayın Yunus Koçak. 

C. K. M. P. Grupu adına söz istiyor musu
nuz efendim ? 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Sonra efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak buyurun efen
dim. 

T. t P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, T. î. P. Grupu adına önümüze getirilen 
tasarının 6 ncı maddesi üzerinde görüşleri
mizi arz ederken önce bu maddede şimdiye 
kadar hiçbir af tasarısında raslanmıyan ve 
hukuk tekniğine aykırı gördüğümüz bir ko
nuya değinmekle söze başlıyacağız. 

Bu madde başlangıçta «12 Haziran 1960 
tarihli ve (1) sayılı Kanunun 6 ncı madde
sine tevfikan kurulmuş olan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenler fer'i ve mütem
mim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş-
lerdir» buyurmaktadır. Muhterem arkadaşla
rım, şimdiye kadar af hukukunda bu derece 
göze batıcı bir prensiple konunun ele alın
dığı ve af yetkisinin bu kadar istisnai, bu 
kadar göze batıcı bir üslûpla ve açıklıkla 
ortaya konulduğu görülmüş şeylerden değil
dir. işte bu tasarının aykırılığı, bu tasarı
nın en çok yıldırımları üzerine çekecek olan 
maddelerinden birisinin de, af tekniği bakı
mından, bu nokta olmalıdır. Yani Anayasa ile 
kurulmuş ve 27 Mayıs temelinin, düzeninin 
atılmasına sebebolmuş ve bununla geçmiş 'de
vir tasfiye edilerek yeni bir devrin kurulma
sına başlanmış olan bir düzen kanaatimizce 
toptan mahkûm edilmekte ve yalnız bu mad
de bu Af Kanununun geçmişi restore etmek 

iddialarına sebebolmakta ve iddiaları haklı 
gösterir niteliği taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Af Kanunu çıkar, 
mahkûmlar affedilebilir, suçlar affedilebilir, 
kovuşturma yapılamaz. Ama bir mahkeme
nin mahkûm ettiği suçlar ve suçlular tasarı
nın hiçbir maddesinde görülemiyecek bir şe
kilde bu kanunla özel bir affa, istisnai ve 
imiyazcı ve toptan bir affa tabi tutulmaktadır. 
Bu bir garabettir. Bu garabetin de sebebi 
tasarının heyeti umumiyesi tetkik edildiğin
de görülür ki, yalnız Yassıada mahkûmlarım 
özel bir imtiyazla ve bu kanunun taşıdığı bir 
zihniyetle her türlü şaibeden temizlemek ve 
bunların suçluluk niteliklerini - mahkûmiyet
lerini değil yalnız - suçluluk niteliklerini or
tadan kaldırmaktır. Af mahkûmiyeti ortadan 
kaldırır, af verilmiş cezayı ortadan kaldı
rır ama, olayı da, suçluluk niteliğini de orta
dan kaldırırsa o zaman bu af tasarısının 
üzerinde enine boyuna durmakta toplumsal 
yarar olduğu inancındayız. Kimsenin, parti 
olarak, insan olarak kimsenin ıstırabını devam 
ettirmek istemek adalet vicdanına uygun düş
mez. Gerçekten geçmiş devir, eğer hiçbir teh
likesi yoksa, hiçbir sakıncası yoksa tasfiye 
edilmelidir. Gerçekten ıstıraplar dindirilmeli-
dir, istikrar sağlanmalıdır, ihtilâflar, kinler 
unutu İmalıdır. Ama, bu ihtilâflar, kinler unu
tulsun derken, yeni ihtilâflar, yeni sürtüşme
ler, yeni çekişmeler yaratmaktan çekinmeliyiz, 
arkadaşlar. Fakat bu tasarı kanaatimize göre, 
yeni ihtilâflar, yeni çekişmeler, yeni tat
sızlıklar yaratabilecek niteliktedir. Bu ba
kımdan tasarının 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrası üzerinde önemle durulması gerektiği 
kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın bir 
başlangıç kısmı vardır. Bu Anayasamızın baş
langıç kısmı, Türk milletinin meşruiyetini kay-
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betmiş bir iktidara karşı direnme hakkını 
kullanarak 27 Mayıs İhtilâlini yaptığını ve 
bu Anayasa ile yeni bir düzen kurduğunu belirt
mektedir. Anayasanın 156 ncı maddesi gere
ğince bu başlangıç kısmı metne dâhildir. Ya
ni, 'Türk milleti Anayasa dışı hareketleri 
ile meşruiyetini kaybetmiş olan kimseleri ve 
bir devri tasfiye etmiş ve yeni bir devir 
kurmuştur. Şimdi arkadaşlar Anayasanın baş
langıç, kısmına, 156 ncı maddesine ve bu 
156 ncı maddeyi tarsin eden 8 nci madde
sine bakmak lâzım. Ne diyor 8 nci madde ? 
«Anayasa yasama, yargı ve idare organlarını 
bağlıyan temel kurallardır» diyor, arkadaşlar. 

Yani, biz burada Yassıada hükümlülerini 
hele bu nitelikte açıkça göze batacak şekilde 
tedvin edilen bir madde ile affa tabi tutarsak 
kanaatimizce o zaman Anayasanın 8 nci mad
desini bir tarafa iterek Yasama Organının Ana
yasaya bağlı 'olmadığını iddia etmelk durumuna 
düşeriz ve o zaman bu Parlâmentonun meşrui
yetinin temeli olan Anayasanın dışına taşmış 
oluruz. Arkadaşlar geçmiş devir affedilebilir ve 
geçmiş devir eğer zamanı gelmişse affedilmeli
dir, Nitekim dünya tarihinde böyle aflar ;çok 
olmuştur; ama 'aradan uzun süre geçmiş. Artık 
Anayasa dışı tutum ve davranışlariyle meşrui
yetini kaybetmiş eski zümrenin yeniden duru
ma hâkim olması ihtimalleri kalmadığı zaman, 
cemiyette bunların affından doğacak yeni hu
zursuzluklar ortaya çıkmıyacaksa... Durum böy
le mi, arkadaşlar! . Durum böyle değil. Türki
ye'de Anayasa düzeni bütün kurallariyle ve es
prisiyle henüz yerleşmiştir denilemez ve bunun 
en büyük delili her gün bu parlâmentoda gerek 
Adalet Partili, gerek diğer partili hatiplerin 
Anayasadan bahsetmek: ihtiyacını duymaları
dır. Demek ki, Anayasa kuralları, Anayasa es
prisi, Anayasa düzeni henüz 'tartışılır bir halde
dir. İşte bu tartışılır halde iken, bıir kısmı geç
miş devre açık veya 'gizli hayranlığını belirtir
ken, bir kısmı geçmiş devri her fırsatta kötü
ler ve onun geriye dönmesi, 'onun hortlamama-
sma çaba sarf ettiğini söylerken ve resmiyette 
hepimiz Anayasaya bağlılıktan dem vururken, 
Anayasanın başlangıç kısmı ve Anayasanın top-
yekûn kurallarını yani Anayasanın yasama or
ganlarını bağladığı kuralları leiimizin tersi ile 
bir tarafa iterek açıkça Yüksek Adalet Diva

nınca nıaihkûm edilenler bütün neticeleriyle af-
fedilmiştir diye Ibir hüküm koymak kanaatimiz
ce bu Anayasayı hiçe saymak olur. Biz ibu ba
kımdan bu maddenin gerek tatbik bakımından, 
gerek siyasi ortam bakımından ve gerekse ted
vini bakımından yazılışında, takdiminde hata 
görmekteyiz. Ve bunun tehlikelerine diğer ar
kadaşlarım işaret ettiler. Ben tekrar aynı tehli
keler üzerinde durmak istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca bu kanunda, 
Yassıada Mahkemesinin verdiği tazminat hü
kümleri de yani, Hazinenin alacağı da affedil
mektedir. Arkadaşlar af hukukuna göre buna 
da yetkimiz yoktur. Çünkü bu, Hazinenin şah
si alacağı niteliğindedir. Benden önce konuşan 
Adalet Partili hatip arkadaşımızın dediklerinin 
biran için doğru olduğunu kabul edelim; doğru 
yanlış burada bunun münakaşasına girişecek 
değilim ama bunun yolu vardır. Hazine aleyhi
ne istihkak dâvası açılır ve eğer fazla verilmiş
se, mahkûm olanların Hazineden bir alacağı 
varsa bunun tashihi cihetine gidilir, ilâm iste
nir mahkemelerden, bunun tashihi cihetine gi
dilir. Ama bir kanunla topyekûn, başka vatan
daşların on kuruşunu, on lirasını affetmezken, 
başka vatandaşların şahsi hukukuna el atmaz
ken, - zaten el atamayız, buna yetkimiz yok -
Hazinenin, yani bütün milletin ve çoğunluğu 
yoksul olan bu milletin milyonlarca alacağını 
bir kalemde silmek kanaatimizce anlaşılır bir 
mantık ve âdil bir ölçüyle katiyen telif edile
mez. Bu sebeple biz bu maddenin bu fıkrasının 
da aleyhindeyiz. 

Arkadaşlar, madde gerçekten daha önce 
söylendiği gibi, açık haksızlıklar, göze batar 
kayırmalar yapmaktadır. Bilhassa bu madde 
ile kayırma açıkça yapılmaktadır. Denilebilir 
ki, bir seçim yapılmıştır. Çoğunluk bir partiye 
geçmiştir. Bu parti böyle bir affın memleket 
yararına olacağı kanaatindedir. Bu da bir mü
talâadır ve nazarı itibara almak lâzımdır. Ama 
arkadaşlar hepimizin ortak bir noktada bir 
müşterek doğrultuda birleşmemiz lâzım. Bu or
tak nokta, bu ortak doğru Anayasadır. Biz, bizi 
Anayasanın temeline 'aykırı bir şekilde hüküm 
vaz'edecek bir kanunla karşılaştığımız zaman 
elbette ki, kendimiz inkâr etmeden bu madde
ye oylarımızı rahatlıkla veremeyiz. Arkadaşlar 
af yetkisi konusunda konuşan müellifler derler 
k i ; «Af yetkisi, objektif ölçülere dayanmalıdır, 
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af yetkisi affedilenlerin menfaatleri nazarı iti
bara alınarak kullanılmamalıdır.» Burada af 
yetkisi tamaman affedilenlerin menfaati nazarı 
itibara alınarak kullanılmıştır. Bu bakımdan 
hiçbir objektif esasa, hiçbir ıhükuk mantığına, 
hiçbir adalet ölçüsüne uydurulamaz, yani arka
daşlar bu madde ile biz mızrağı çuvala sığdır
maya çalışıyoruz. Olmuyor arkadaşlar, olmu
yor. Yani şu maddeye ne tarafından bakılırsa 
(bakılsın, sipsivri, apaçık bir kayırma maddesi
dir. Bunları Anayasa ölçülerine göre, toplumun 
istikrar ve sükûn ihtiyacına göre, sosyal fayda 
esasına göre tedvin etmek mümkün mü, değil 
ani, bilmiyorum; ama Komisyonda A. P. çoğun
luğu bizim itirazlarımızı nazarı itibara almamış 
ve bu madde böyle tedvin edilmiştir. 

Arkadaşlar, kanaatimizce bu maddenin ka
nunlaşması ile artık Anayasamızın hükmü kal-
anamaktadır. Bu maddenin kanunlaşması ile, bu 
maddenin Meclisten çıkması ile Anayasayı rafa 
koyduğumuzu resmen tescil etmiş olacağız. 
Onun için arkadaşlar, gerek hukuk tekniğine, 
gerek sosyal sükûna, gerek sosyal faydaya ve 
Anayasaya açıkça aykırı olan böyle hükümler
le bu kanunun karşısında olmak kanaatimizce 
şunu müdafaa etmek, bunu batırmak kasdına 
bağlanmamalıdır. Bu Anayasa düzenine, bu 
Parlâmento sistemine bağlı olmamızın bir ifa
desi olarak kabul edilmelidir. Onun için arka
daşlar; biz bu maddeyi hukuk mantığı ile ve 
şu Meclisin yetkisi ile bağdaştırmaya imkân gö
remedik. 

Muhterem arkadaşlar; Ceza Kanunumuzun 
97 nci maddesi umumi af yetkisini tesbit etmiş
t ir ve nelere şamil olduğunu tâyin •etmiştir. 
Umumi af, hukuku âmme dâvalarını ve hükmo-
lunan cezalarını bütün neticeleri ile birlikte or
tadan kaldırır. Şimdi komisyondan soruyorum 
ve Adalet Partili arkadaşlarıma soruyorum, 
başka hangi maddede böyle bir umumi af ve bu 
kadar geniş bir af derpiş edilmiştir? Arkadaş
lar emsali yoktur. Bununla da yetinilmemiştir, 
ne yapılmıştır; bir istisnai hüküm konarak, söz
de Parlâmentoyu, muhalefet mebuslarını okşar 
gibi görünerek, güya bu affedilenlere birtakım 
kısıtlamalar koyuyoruz, bir tehlike melhuz de
ğildir denilerek bunlara bu kısıtlamalar konu
larak daha geniş haklar temini yoluna gidilmiş
tir. Zira kanunun 3 ncü fıkrası; «Bu fıkranın 
hükmünden faydalananlar Cumhuriyet (Senato

suna ve siyasi partilere üye olamıyacaklardı.r, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye 
ayrılmış veya emeklilik hakkını kazanmış bu
lunanlar Devlet memuriyetine atanamazlar» 
Yani arkadaşlar, burada bu maddenin değerini 
anlamak için bu maddeyi mefhumu mubaldfiy-
le kıyaslamak lâzımdır, mefhumu «ruıhalifiyle 
ölçmek lâzımdır. Şunlar şunlar olamazlar. 
bunların dışında herşey olabilirler demektir. 
Bunlara her türlü ikbal kapılarını açmak de
mektir. Birtakım insanlara bütün ikbal kapıla
rını kapatmak da adalet ve vicdan ölçüsü ile 
telif edilemez. Ama, arkadaşlar bir ortak, bir 
müşterek noktamız var : Anayasa düzeni. Bina
enaleyh; biz bu sözde kısıtlamayı getirerek 
bunlara, bu iki istisna dışında bütün mevkileri 
açık tutmaktayız. Kaldı ki; biz bunların Senato
ya üye olmıyacaklan hükmünün niçin buraya 
konulduğunu da pek anlıyamam aktayız. Bura
da bir art niyet aramak mecburiyetindeyiz. Zi
ra, arkadaşlar; Anayasamızın 68 nci maddesi 
'kimlerin milletvekili seçileceğini açıklamıştır. 
Anayasamızın 72 nci maddesi kimlerin tabiî se
natör, kimlerin senatör olabileceğini açıklamış
tır. Buraya bir istisna koymakla şu demek iste
nebilir ve kanaatimizce bu demek istenilmiştir. 
Evet bunlar affedilmiştir. Bunların tabiî sena
tör olmak hakkıdır. Çünkü eski Reisicumhur
dur. Anayasanın 73 ncü maddesine göre bu za
tın tabiî senatör olması lâzımdır. Ama biz bu 
Anayasanın da karşısına çıkarak birtakım in
sanları teskin için, birtakım insanların itirazını 
önlemek için (bunların Senatoya tabiîî üye ola-
mıyacaklarını koyduk. Bunu koyduğumuz za
man bir baskı içinde idik. Binaenaleyh, bu hü
küm Anayasaya aykırıdır, denilebilir. Bu istis
na bizi böyle bir tehlike ile yüz yüze getirmek
tedir. Arkadaşlar gerçekte, milletvekili seçile-
miyenleri, kimlerin seçileceği, kimlerin seçile-
miyeceğini Anayasa 68 nci 'maddesinde açıkça 
anlatmıştır, Binaenaleyh, seçilemiyecek olanla
rın, senatör olamıyacaklarınm, tabiî senatör de 
olamıyacaklarma göre, gerek milletvekilliğinin, 
gerek senatörlüğün siyasi fonksiyonu aynı ol
duğuna göre, burada bir istisna hükmü koya
rak sanki bunlar Senatoda tabiî üye olmak hak
ları imiş de bu kararla bu önleniyormuş gibi 
bir hüküm koymakla zannediyorum ki, bir çe
lişme ve bir art niyetin mahsulünü ilerde top
lamak maksadına matuf bir gayret sezmekte-
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yiz, ıbiz. Onun için arkadaşlar şu maddenin ne 
tarafından bakılırsa baki'lsm, adalet ve hakka
niyete uymadığını, Anayasanın prensip'leri ışı
ğında değerlendirilmesi cihetine gittiğimizde 
bu maddenin apaçık ıbir haksızlık olduğunu ve 
Anayasa düzenine karşı çıktığını 'görmekteyiz. 
Bunu tesıbit etmektej müşahede etmekte fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, deniliyor ki geçmiş
tir, tasfiye edilmiştir, birtakım insanların ilelebet 
mağduriyetlerini temadi ettirmekte fayda yok
tur. Doğru, ama bu ne zaman yapılır? Diğer top
lumlarda uzun bir müddett geçer, çok uzun süre 
geçer aradan ve artık eskinin geri dönmesi teh
likesi kalmaz. Yeni gelen bir düzen bütün kural-
lariyle, bütün espirisi ile millete mal olmuş olur 
ve bu düzen her türlü münakaşa dışı hale gelmiş 
olur. O zaman bunların toptan affında fayda var
dır. 

Arkadaşlar, Atatürk Kurtuluş Savaşma karşı 
çıkanları affetmiştir ve affetmesinde isabet var
dır. Ama, kaç sene sonra affetmiştir? Arkadaşlar 
30 sene sonra filân affetmiştir. 

Arkadaşlar... (Adalet Parti sıralarından «On 
sene» sesleri) On sene sonra diyelim, ama altı se
ne geçmiştir. Kaldı ki, on sene sonra af edilme
miştir. Hatırladığıma göre 1938 senesinde çık
mıştır af. Onun için kaldı ki, beş sene sonra da
hi af etse, o zaman bir rejim istikrarı 
sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti içte ve 
dışta tam bir istikrar sağlanmış. Hâkimi
yetin, Cumhuriyetin temelleri tam mânası 
ile kurulmuştu. Tasfiye edilen insanların hiç 
tehlikesi veya onların zihniyetlerinin geriye dön
mesi tehlikesi yoktu, ortadan kaldırılmıştı. Ama 
şimdi arkadaşlarım, seçim propagandasından gel
dik, seçim meydanlarından geldik; neler duyma
dık, neler görmedik, arkadaşlar. Bâzıları çıktı 
dedi ki, biz geçmiş devrin devamıyız, dedi. Ve 
bunları en yetkili ağızlar söyledi. Onun için ar
kadaşlar biz şunun, bunun mağdur olmasına ka
tiyen taraftar olmadığımız halde, bir rejim üze
rinde, Anayasa üzerinde hassasiyetle durmaya 
mecburuz. Bu düzenin menfaatini önplânda dü
şünmeye mecburuz. Çünkü bizim meşruluğumu
zun temeli de budur. Bu temel kaybolduğu za
man bu Parlâmentonun meşruluğu rahatlıkla mü
nakaşa edilebilir. Her türlü şekilde, içerde, dışar-
da söylenebilir. Bu bakımdan bu maddeyi Ana
yasanın esprisiyle bağdaşır görmem ekteyiz. 

Sonra bu tasarıda yer alan hükümler muvace
hesinde, bu maddenin getirdiği hükümleri muka
yese ettiğimiz zaman bu tasarıda birtakım insan
lara açıkça imtiyaz tanındığını görmekteyiz. Yas-
sıada Mahkemesinin, Yüksek Adalet Divanının 
mahkûm ettikleri, 146 ncı maddeye göre mahkûm 
edilmiş kimselerdir. Ama, bu tasarı ile aynı 146 
ncı maddeye göre mahkûm olan 21 Mayıs sanık
ları affedilmemektedir. Bunların beş senesinin 
affı cihetine gidilmiştir ve Komisyon gelen tak
rirler üzerine, T İ P'in bunların cezala
rının tamamen affı yolunda olan takriri ve bu 
takririn açık oylanması için verdiği önerge üze
rine Komisyon bu maddeyi geri almıştır. Ama, 
biz bunu bir taktik olarak görmekteyiz. Bunu 
açıkça söyliyelim. Kimsenin samimiyetinden şüp
he etmekte kendimizi haklı görmüyoruz. Ama, bu 
maddelerin münakaşası uzun sürmüştür. Komis
yonda ve biz bu Komisyonda bulunduk. Bu Ko
misyonda bu 21 Mayıs suçlularının affı için ne 
kadar teklif geldiyse Adalet Partili arkadaşları
mızı beş seneden öteye geçiremedik. Şimdi görü
yorum ki, Komisyon bir müsamaha meleği olarak 
bu teklifleri ben alacağım ve bu maddeyi yeniden 
getireceğim diyor. Eğer bu maddeyi Komisyon 
yeniden getirecekse, 21 Mayıs hükümlüleri de 
146 ncı maddeye göre mahkûm olduklarına göre, 
Komisyon bu maddeyi de alarak birlikte getirme
lidir. O zaman Komisyonun samimiyeti her tür
lü münakaşanın dışında kalır. Ama, bu yapıl
madan maddeyi geri alarak bu maddeyi kabul et
tirdikten sonra, komisyonun tekrar beş sene, altı 
sene, yedi senelik bir afla karşımıza çıkmıyaca
ğını bize kim teinin edebilir? Kaldı ki, bugün 21 
Mayıs hükümlülerinin cemiyete getireceği hiçbir 
tehlike kalmamıştır. Birtakım insanlar, bu ha
reketin elebaşları tasfiye edilmişlerdir. Biz hiç
bir kimsenin, hele siyasi fikir ve kanaatlerinden 
dolayı hattâ siyasi davranışlarından dolayı ölüm
le tasfiye edilmesine taraftar değiliz. Arkadaşlar 
ölüm bir ceza değildir, kanaatimizce. Kime olur
sa olsun ölüm cezasının tatbik edilmesi kanaati
mizce yeni mağduriyetler, yeni ıstıraplar yara
tabilir. Ölüm ceza olamaz. Onun için biz şu öldü 
bu öldü, bunları geçiyoruz. Maalesef bunlar ol
muştur, tatlı şeyler değil elbette, üzücü şeyler
dir. Hele ölenlerin yakınları için elbette büyük 
ıstırap kaynağıdırlar. Ve bu ıstırabı anlamak, 
hissetmek lâzımdır. Biz bu ıstırabı anlıyoruz. 
Ama artık olanlar olmuştur. Yeni bir madde ge-
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tirilmektedir. Yeni ıstıraplara, yeni tehlikeli dav
ranışlara yol açmaktan çekinmeliyiz. O zaman ye
ni ıstıraplardan kendimizi ve toplumu korumuş 
oluruz arkadaşlar. Bu gerekçelerle bu maddeye 
itiraz etmekteyiz. 

Sonra arkadaşlar, şunu da gelirtmek gerekir 
ki, tasarıda umumi affın Ceza Kanununa göre 
mahiyeti belli olduğu halde o madde üzerinde sa
rahat ile durulmuş, istisnalar konulmuş. Bu is
tisnaların ne maksatla konulduğunu gördük. Ama, 
tasarıda umumi af başka hiçbir suçlu zümresi için 
hoş görülmemiştir. 

Arkadaşlar kaldı ki, yine bu tasarıda ve Ko
misyonun görüşü ile tezat teşkil eden bir nokta
ya değinmek istiyoruz. Bu taşarının bir ikinci 
madde de, irtikâp, ve rüşvet suçları ve Türk Ce
za Kanununun 339, 340 ve 341 nci maddelerin
den mahkûm olanları da affetmektedir. Fakat 
Komisyon bu maddeyi geri almıştır ve yapılan 
umumi itiraz üzerine bu maddeye göre suç işle
miş olanların, yani maddede affı öngörülenlerin 

. affa lâyık olmadıkları tezini kabul etmiş bulun-

. maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, Yüce Meclisin 
huzurunda bu şekilde bir karar sâdır olmadı, ha
tırlatmakta fayda telâkki ederim. Hafızanız si 
zi yanıltıyor. Çünkü 9 ncu madde görüşülürken 
ona bağlantı olarak görüşülmesi hususunda Ko
misyona iade edildi. Hafızanızı tazelemek iste
rim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Başkanım 9 ncu maddenin 
neleri kapsadığını biliyorum. 9 ncu madde af
fın istisnalarını derpiş etmektedir, ikinci mad
deyi 9 ncu maddenin içinde mütalâa etmek üzere 
Komisyon geri aldığına göre demek ki, affın dı
şında bırakılacaktır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKINEL (istanbul) — Bırakmamış
tır. Umumi efkârı yanıltmaya hakkınız yoktur. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Ben umumi efkârı yanıltmıyo
rum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim, bendeniz vaziyeti tavzih ettim, kendileri o' 
şekilde anlıyabilirler. Müdahale etmeyiniz, bu
yurun efendim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Şimdi efen-
" dim, 6 ncı madde üzerindeki görüşlerimizi söy-
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lemeye geçiyoruz. Bu 6 ncı madde ile yani Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenler içinde 
eğer zimmetten irtikâptan, irtişadan mahkûm 
olanlar varsa, bunlar da istisnaların içinde göste
rilecek midir acaba? Bunlar affedilmiyor mu? 
Niçin bunlar burada zikredilmemiş, Sayın Komis
yon Başkanı buna cevap versin lütfen. Ben ya
nıltmıyorum Heyeti Umumiyeyi. Heyeti Umumi-
yeyi yanıltmaya çalışanların maksadını ortaya 
koymaya çalışıyorum. Bunun için burada altıncı 
maddede zimmet, irtikâp ve irtişadan mahkûm 
olanların affın dışında bırakıldığına dair hiçbir 
sarahat yoktur. Bunlara hiçbir mahkûm ve suç
lu zümresinde gösterilmiyen bir atıfet ve müsa
maha gösterilmiştir. İşte tasarının bir türlü ada
let ölçüsüne, eşitlik ölçüsüne sığmıyan sipsivri 
tarafı budur. Aynı maddeden mahkûm olanlar 
aynı kıstasla affa tâbi tutulmuyor. Aynı suçu iş-
liyenler, aynı ölçüde affa tâbi tutulmuyor. Affın 
istisnaları var. Fakat bu madde ile ve müstakil-
len Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler, 
hangi zihniyetle anlıyamıyoruz, her türlü suçtan 
tamamiyle affediliyor, işte arkadaşlar bu, bizi 
Adalet Bakanının bir sözüne tekrar dönmeye mec
bur ediyor. Gerekçenin başında beyan edildiği 
ve Adalet Bakanının beyan ettiği gibi, Adalet Ba
kanı diyor ki, «Efendim, sosyal gerçeklere göre 
af yetkisi kullanılabilir. Türkiye'nin bugün bir 
gerçeği vardır. Bu gerçeklerin ışığında bunları 
afta bir sakınca yoktur.» Hangi gerçek bu?.. Ya
ni Adalet Partisi iktidara gelmiş, Adalet Partisi 
çoğunluk sağlamıştır. Bu gerçeği unutmayın. Bu 
gerçeği nazarı itibara alarak, isteseniz de iste
meseniz de bunları affedeceğiz, demek istiyor. 
işte arkadaşlar biz bu zihniyeti, deminden beri 
izah ettiğimiz toplumsal yararla bir türlü bağdaş-
tıramıyoruz ve bunu Anayasa düzeninde bir in
kâr olarak telâkki ediyoruz. O Adalet Bakanı ki, 
burada bâzı kanunlar konuşulurken, «Ben Danış
tay kararlarını istersem uygularım, istemezsem 
uygulamam.» demiştir... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, 6 ncı madde üze
rinde müzakere devam ediyor, lütfen sadet dışı
na çıkmaymız. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — işte arkadaşlar, Danıştaym da 
bir Anayasa organı olduğu unutularak bu şekilde 
beyanda bulunan Adalet Bakanı, aynı zihniyetle 
ve hiçbir mahkûm zümresine vermediği bir atı
fetle burada açıkça bize bir imtiyaz kanunu sun-
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maktadır. Ve bu imtiyaz kanununa, Anayasayı 
ters yüz eden bu kanuna bizden oy istemektedir. 
Kanaatimizce beşinci maddesi ve tasarının diğer 
maddeleri göz önüne alınınca bu madde hiçbir 
hukuk kuralı ile, hiçbir Anayasaya bağlılık zihni
yeti ile ölçülemez ve değerlendirilemez. Anayasa
nın mihengine vurulduğu zaman bu madde kalp 
bir para gibi ortada kalır. Onun için bu kalp 
parayı sahibine iade etmede biz fayda görüyoruz 
ve bu amaçla bu maddenin tasarıdan çıkarılması 
için bir önerge takdim edeceğiz. Bu önergeye ilti
fat buyurmanızı istirham ederiz, saygılarımla 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tefeinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Konuşmı-
yacağız efendim. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın özdağ, buyurun efendim. 

O. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri; C. K. M. P. adına konu 
üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

C. K. M. P. Türkiye'nin barışa, huzura her 
günden daha çok bugün muhtacolduğunu bil
mekte ve açıklamaktadır. 

Aziz milletvekilleri; Türkiye'yi yönetenle
rin, Türkiye'nin kaderine müessir olanların 
dikkatleri son on sene içinde daha çok birbir
lerine çevrilmiştir ve güçleri de, kuvvetleri de 
birbirlerine karşı kullanılmıştır. Bunun millet 
hayatında, devlet hayatında vahim ve ıstıraplı 
neticelerini hep birlikte yaşamaktayız. C. K. 
M. P. bu sebeple genel af istemektedir. Her suç 
için, her suçlu için, özellikle siyasi suçların, fi
kir suçlarının affını içtimai ve siyasi huzurun 
temeli saymaktadır. 

Aziz milletvekilleri, Türkiye'yi yönetenlerin 
dikkatlerinin birbirlerine çevrilmiş olması ve 
kuvvetlerini birbirlerine karşı kullanmış olma
ları hudutlarımız ötesindeki gelişmeleri Türki
ye'nin güvenliğini tehdideden tehlikeleri gör
memeye sevk etmiştir. Bu sebeple genel af ve 
içtimai barış Devlet güvenliğiyle ilgili bir ted
bir olacaktır. Biz beşinci ve altıncı maddelere 
de bu yönden bakıyor ve bu yönden önem ve
riyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yakın bir geçmişte 
iç savaştan bahsedilebıldiğini hatırlatırım. Aziz 

milletvekilleri, yakın bir geçmişte Türkiye'nin 
bir iç savaş arifesine geldiğini hatırlatırım. Hiç
bir üyeyi üzmek kasdiyle konuşmuyoruz, hiç
bir arkadaş için imada bulunmuyoruz. Ne de
mek istediğimizin anlaşılmasını isteriz. Af ka
nunu Yüce Meclise gelirken grup yöneticileri 
iyi niyetlerle toplandılar. Her parti temsilcisi, 
grup yöneticileri için teşekkürümüzü burada 
ifade etmek isteriz. Grup yöneticileri Yüce 
Meclisi bir görüş birliğine getirmek için ola
ğanüstü çaba göstermiştir. Bu çabanın grup 
mensuplarınca da kabul edilmesini, takibedil-
tm esini arzu ediyoruz. Yüce Meclisin Riyaset 
Makamının da bu çabalara katıldığını yine şük
ran duygularımızla arz etmek isteriz. Ama, üzü
lerek gördük ki, bu anlayış havası, bu iştirak 
ha^T'Si Yüce Mecliste yaşamamıştır ve gayet 
elektrikli bir hava saflarımız arasında esmiştir. 
İncitici, kırıcı sözler söylenebilmiştir. Biz bun-
l.ın memnun değiliz. 

Arkadaşlar demokrasi zafer rejimi değildir. 
Demokrasi barış ve uzlaşma rejimidir. Birbiri
mizle barış içinde yaşamak mecburiyetinde bu
lunduğumuzu hatırlatmak isteriz. Barışa özel
likle iktidar muhtaçtır. Barışa özellikle iktida
rın sorumluluğunu taşıyanlar muhtaçtır. Aziz 
arkadaşlar, iktidarlar basiretsizlikleriyle suçla
nırlar, muhalefetler de suiniyetleriyle. İktidar
dan basiret istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özdağ... 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAĞ (Devamla) — Altıncı madde ile ilgili 
görüşüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAĞ (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, bâzı 
temsilci arkadaşlarımız 146 ncı madde ile ilgili 
bir suç ve bir fiil için sevk edilen altıncı mad
denin 27 Mayısın meşruiyetini inkâr anlamına 
geldiğini ifade ettiler. Biz bu kanaate katılmı
yoruz. 27 Mayısın meşruiyeti inkâr edilemez. Bu 
bir vakıadır, bu vakıanın içindeyiz. 27 Mayıs 
Anayasasının getirdiği Meclis içindeyiz. İktidar 
paı tisinin saflarında bu büyük hâdiseyi yaşı-
yanlar ve onun hizmetinde bulunanlar vardır. 
Bugün yöneticileri, müşterek mesaimizde bunu 
defalarla ifade etmişlerdir. Bu yönden bizim 
endişemiz yok. Yalnız 27 Mayıs anlayışında, ta
rifinde bir işbirliğine, bir anlayış birliğine gi-

— 750 — 
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dilmesi lüzumuna da ibaret ederiz. 27 Mayıs; 
banştiT, sevgidir, işbirliğidir, şefkattir. Bunu 
temine yönelmiştir, bu ruhu zedeleyen davra
nışları nereden gelirse gelsin biz reddediyoruz. 
İktidar partisi yöneticilerini de bu noktada ted
birli olmaya, basiretli olmaya -M özellikle 6 ncı 
madde ile îligilidir- davet etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada ikti-
dar gruıpu «ayın üyesi Ordinaryüs Profesör 
Snyın Ali Fuat BaşıgiHn son eserindeki fikre 
de dokunmak isterim. Hâdisenin akabinde ya
yınladığı makalelerle... 

BAŞKAN — Sayın özdağ, altıncı madde 
üzerinde... 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Bu hâdise münakaşa edi
lemez. O halde bu noktadan yürüyoruz. Arka
daşlar, af bir fiilin suç olma mahiyetini değiş
tirmez. Şefkat ifade eder, atıfet ifade eder. Af
fın genel olması istenir. Biz altıncı madde ile 
istenilen neticeye yürünmekle yüce bir mahke
mesin tesbit ettiği fiillerin ve neticelerinin an
lamını tartışmak ve değiştirmek durumunda 
olmıyacağız. Hep birlikte şefkat 'göstermiş bu
lunacağız. Bu noktada şunu da ifade edeyim ki, 
o yüce mahkeme, Türkiye'de mevcut hâkimler 
arasında en iyi sicil almış yüz Mşi arasından 
seçilmiştir. Arkadaşlar, bu bir tarihî gerçektir. 
Demokrat iktidar devrinde en iyi sicil almış 
yüz hâkim arasından seçilmiştir. Bu tarihî bir 
^gerçektir. (Gülüşımeler.) Gülen arkadaşlara ha
tırlatırım, gülen arkadaşlar arasında Yüce 
Meclisin affına, atıfetine, şefkatine sığınan suç
lular da vardır. 

Arkadaşlar, bu vesile ile şunu da ifade ede
yim ki, büyük milletin anlayışından, basiretin
den, şefkatinden ve 27 Mayısı yapanların va
tanseverliğinden istifade ederek hizmet imıkâ-
nıııı bulmuş bâzı talihsizler, bâzı bahtsızlar bu
güne kadar 27 Mayısı yapanlara en ağır haka
retleri reva görmüşlerdir. Biz muhterem ikti
dar partisi saflarına bu insanları da lâyık gör
müyoruz, bu insanlar bugün şefkatinize muhtaç 
sıralarınız arasındadır. Bu bedbahtlar 27 Ma
yısı yapan askerlere daha dün vatan haini di
yebilmek küstahlığını gösterebilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın özdağ, lütfen 6 ncı mad
deye münhasır ölsün konuşmalarınız, tekrar ri
ca ediyorum. 

Ş C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
; Ö2DA& (Devamla) — 6 ncı maddeye geliyoruz. 

Buna rağmen biz geniş gönlümüzle affediyoruz, 
| bağışlıyoruz. Evet, Yüce Meclisten de, bütün 

partilerden de bu affın ve şefkatin henkesi ku
caklamasını istiyoruz. 

İktidar parlM anensupları aziz arkadaşla
rım, mahiyeti aynı olan fîiMef iğin anlayış3imı<-
zm. aynı olması gerekir. 5 nei madde ile 6 ncı 
maddenin mahiyet yönünden aynalığını tekrar 
ifade ederk. Gerek yasama tekniği yöaündeaa 
ve gerekse hâdiseye bakış yönünden düşüleat 
tezada ve hataya işaret ederiz. Besinci madde 
komisyonda aldığı sona. şekliyle önümüze gel
diği zaman fikirl-erimizi arz etmek imkânını 
bulacağız. Bu noktayı belirtmekle yetiniyorum. 
Yalnız şunu da aziz milletimizin önünde, tarih 
kürsüsünde Yüce Heyetinize ve öaeUâıkle ikti
dar partisi mensubu «iziz arkadaşlarKmıza hatır
latmak isteriz. Grup yöneticilerindeki, basiretli 
arkadaşlananiizdaki anlayış yaygın hale gelmez
se, sorumsuz şahıslar his istismarına, kefen ti* 
caretine devam ederlerse hem kendi teşekkül
lerine, hem memlekete, hem de rejime büyük 
aar-ariar iras ederler. Bu noktada... 

BAŞKAN — Sayın özdağ, lütfediniz, taOri-
bediyorum, «atıâlinizi müteaddit defalar sade
de davet ettim. Lütfen 6 ncı madde ile ilgili 
beyanda bulununuz, »on davetim olacak bu. 
(Soldan «bravo Başfkan» sesleri.) Riyaset mü
dahale ederken takviye istemez, 

€ . K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Yüce Meclisin muhterem 
üyelerinin, her partide bulunan aziz arkadaşla
rımın büyük çoğunluğunun beni sükûnetle ve 
tasviple dinlediğini görüyorum. (A. P. sırala
rından «tasviple değil» sesleri.) Edeple dinledi
ğini görüyorum, ama edepsizler de görüyorum. 
(A. P. sıralarmdan gürültüler, «edepsiz sensin» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın özdağ... (A. P. sırala
rından gürültüler, «sözünü geri al» sesleri.) Sa
yın özdağ, evvelâ susunuz, Sayın Özdağ... (A. 
P. sıralarından gürültüler.) Muhterenı arka
daşlar, Saym Çağlar, burada Reis var, bir da
kika. Sayın özdağ, bu Yüce Meclis huzurunda 
milletvekili sıfatım îhraz etmiş ve Yüce Mil
letin oyu ile bu Mecliste bulunmuş hiçbir ar
kadaşımıza «edepsiz» kelimesini kullanamazsı
nız. Sizi lisanı nezaJhete davet ederim. (A. P. sı-



M.' Meclisi B : 111 14 . 7 . 1966 0 : 2 

ralarından gürültüler.) .Efendiler, evvelemirde 
hepiniz Riyasete saygılı olunuz. Her şey Riya
sette başlar çok rica ederim. Onun için sizi her 
şeyden evvel lisanı nezahete davet ediyorum. 
Çok rica ediyorum, sözünüzü geri alınız, istir
ham ediyorum. 

•C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
sözümü tavzih ediyorum. Ben Yüce Meclise ve 
bütün müntesiplerine hürmetkarım. Bütün si
yasi teşekküllere yasalı davranışlar içinde bu
lundukları ölçüde hürmetkarım. Edep; ölçüye, 
nizama, kanuna uygun davranış ifade eder. 
C. K, M. P. nin hiçbir mensubu kürsüde konu
şan bir üyeye sataşma durumunda, söz atma 
durumunda bulunmamıştır. Edep yasalı dav
ranışı ifade eder. Ben içtüzüğü aşan davranış
lara işaret ediyorum. Sözüm doğrudur. (A. P. 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur-
•iiıaJaı.) 

BAŞKAN — Rica ederim, bir dakika. Sa-
yjn özdağ burada hatalısınız. Sataşma yapan 
•arkadaşımıza her hangi bir sıfatı ancak Riya
set yakıştırır. Sataşmayı Riyaset önler, sataş
ma yapan arkadaşı Riyaset tecziye eder. Hatip 
kürsüden konuşurken her hangi bir üye sataş-
m'i yaparsa ona ne bir sıfat izafe edebilir ve 
ne de onun hakkında bir beyanda bulunabilir. 
Bu Muhterem Meclis içinde bulunan bütün ar
kadaşlar muhteremdir. O bakımdan bu «edep
siz» sözünü lütfediniz geri alınız ve Yüce Mec
lîste elektrikli havaya meydan vermeyiniz, lüt
fen. Zatıâlinizden istirham ediyorum. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Sayın Başkana ve Yüce 
Meclise ve iyi niyetli, yasaya uygun davranış
ta bulunan sayın arkadaşlarıma sonsuz hürme-
ctim ve bağlılığım var. Hepsini tekrar saygı ile 
selâmlıyorum. Yasa dışı, tüzük dışı davranışla
rı da Meclisin Yüce Başkanı ile birlikte ben de 
tasvibetmediğimi ifade ediyorum. Sayın Baş
kanın ödevine karışmış olmamdan dolayı üzün
tü duyduğumu da ifade ederek demin söyle
memem lâziimgelen kelimeyi, yani Başkanın tec
ziye etmesi lâzımgelen bir durumu birlikte tes-
bit etmiş oluyoruz. Yüce Meclisi ve aziz iktidar 
mensuplarını tekrar 6 ncı madde hakkında an-
î ayışa davet ediyorum. Hürmetlerimi arz ede
rim. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 6 ncı 
madde üzerinde şu ana kadar Y. T. P., C. H. P., 
M. P., A. P., T. I. P. ve C. K. M. P. grupları adı
na arkadaşlarım konuşmuş bulunmaktadırlar. 
Bu arada, bunu takiben A. P. Grupu adına Sa
yın Mehmet Yardımcı, C. H. P. Grupu adına 
Sayın ihsan Kabadayı söz isteklerini Riyasete 
bildirmiş bulunmaktadırlar. Yeterlik önergeleri 
gelmiştir. Komisyon söz istemediği için yeter
lik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Altıncı madde üze

rindeki müzakerelerin kifayetini teklif ederim. 
Rizn 

Ceva't Yalçın 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Altıncı madde vuzuha ermiştir. Müzakerenin 
veterliğini talebedenim. 

Nevşehir 
ibrahim Boz 

Sayın Başkanlığa 
Madde anlaşılmıştır; kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Afvon Kar ah işar 

Omnu Attilâ 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Söz 

istivornm. 
BAŞKAN — Alevhte mi 'Sayın Yardımcı. 

BnynmTi vot eri i'k filr>x̂ "hin"Ie. 
MEHMET YAR^TMOI fİstanbul) — Evet. 
İHSAN KABADA Yi (Konya) — Daha ev

vel ben söz istedim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, hepinizi gö

rüyorum. 
MEHMET YARDTMCT (istanbul) — Savın 

Başkan, ımuıhterem arkadaşlarım, veterliık al ey 
Vnde konuşmak isıf.ivorum. Çünkü, bu 'muhterem 
kür=TÜve î?pien birçok arkadaşlar, birr»ok haksız 
ve ve rm ifade1 erde bulundular..Meselâ 'Savm Bi-
n"c'o&lu, A.P. nm askerlere, karsı bir alleriisi ol
duğunu ifade buvurdular. Sunu ilâve etımek is
teriz ki, A.P. orduva, askerlere karsı hürmetkar
dır, Arveak onlara karsı alleriisi bulunanlara da 
mutlaka karsı durmasını bilecektir. 

B A «KAN — Sn vm Yardımcı... 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — işte 

bu sr'V'-nt'andir ki... 
BAŞKAN — Savm Yardımcı, lütfediniz, ye

terlik önergesi aleyhinde beyanda bulununuz, 
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MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Yeter
lik aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz. Fakat yeterlik öner
gesi aleyhinde bulunurken bâzı hükümlere, yar
gılara da varmayınız, rica ediyorum, lütfediniz. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Saym 
Başkan, yeterlik önergesinin aleyhinde bulunur
ken burada mevzuubahsedilen meseleleri de elbet
te ki ortaya koymamız lâzım. 10 aydan beri bu 
muhterem eaıtmm altında bulunduğum anları da 
gayet iyi hatırlıyorum. Bu sebeple müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Meıele, müzakeresi yapılan kanunun siyasi 
su l a ra a :t maddelerinin sadece âmme haklan ve-
va VPTOU haklan ile ilgili hükümleri hakkında ve 
bel'U bîr acıdan ortaya atılan düşünceler me«ele-
p,'\Vv. Bu seibeple bu alevhte konuşulan, yani Hü 
kümat tasarımının isteğ:nde bulunan Adalet Par
tisi Gnvnn elbette ki Komisyonun getirdiği ta
sarı üzernde lehte konuşmak mecburiyet'ndedir 
B-ınun içindir ki, önergenin aleyhinde bulunmak 
istiyoruz. 

S:mdi mesele sosyal ve politik tesirleri ve in-
Ra'""" ölçüler çerçevesi içinde mütalâa edildiği tak
dirde kanunun metninde kamu haklarının iades; 

yolunda bir ifade mevcut değildir. Fer'i ve mü
temmim c a y a r l a mp.hkûmiyetlerinin neticeleri
n e kaldın1 dığı bahsolunmaktadır. Afla iade olu-
n°n haklar msvanmda kamu hakları bulunsa K 
le bunların a'imuHi hakkındaki münakaşalara g: 

rişmeye mahal yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı; zâtıâlinizin bu 
beyanları yeterlik önergesi aleyhinde bulunan 
bir pozisyon varatmıyör. Çok rica ederim, mün
hasıran yeterlik önergesin;n niçin kabul edilme
mesi lâzımgeldiği hakkında beyanda bulununuz. 

MEHMET YADIMCI (Devamla) — Efen
dim bir meseleyi münakaşa edebilmek için ve bu 
sebeple söylüyorum. 

Sayın Başkan; tahmin ediyorum ki, benim ye
terlik aleyhindeki konuşmamla Başkanlık Diva-
nui'n anlayışı arasında fark vardır. Onun için 
sözümü kesiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec 
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edi1 mistir. 

6 ncı madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç 

kısmının 2 nci fıkrasında, Türk Milletinin 27 
Mayıs 1960 Devrimini -«Anayasa ve hukuk dışı 
'utum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybet
miş bir iktidara karşı direnme hakkını kullana-
^pık» yapmış olduğu belirtilmektedir. Anayasamı
zın bu hükmü, Anayasa ve hukuk düzenimizin 
meşruluk temelini teşkil etmektedir. 

Ovsa ki, düşük Demokrat Parti iktidarı so-
•nmlulannm yukarda söz konusu Anayasa ve 

Vıkuk dışı tutum ve davranıştan, Türk kanunla-
-ma göre Yüksek Adalet Divanınca kesin muh-
'-fim'vet kararlanna bağlanmıştır. Bu. mahkumi
yet kararlanna sebebiyet veren Anavasa ve hu-
vuk dışı tvutnım ve davranış1 arın, yalnız cezayı 
i ^ i l , m^ıhkûmivet karannı daüıi. Anavasada ve 
"^el kanunlarda ver alan bâzı istimnalar dışında 
^ütün sonnclarivle birilikte genel af voliyle îtal-
V m ı k ve bövlece bu fiilleri «unutulmava» terk 
- t̂rnek, Anayasamızın vukarda sözü edilen hükmü 
'-^rşısında mümkün değildir. 

Bu itibarla, Af kanunu tasarımının Anayasa-
•ı*n baş1 angıç kısmının 2 nci fıkrasına aykırı 
>'an 6 ncı maddesinin metinden tamamiyle çıka-
•ılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konva 
îihsan Kabadalı 

C.H.P. Grupu adına 
istanbul 

Coşkun Kırca 
Kütahya 

Himmet Erdoğmuş 
Artvin 

Turgut Alturakaya 
Konya 

Vefa Tanır 

C.H.P. Grupu adma 
Kayseri 

Turhan Feyzioğlu 

îamir 
Mustafa Uyar 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 

Manisa 
Mustafa Ok 

istanbul 
Orhan Birgit 

BAŞKAN — MütaaddH imzalı önergedir. 
Bütün imzalar var. En aykırısı bu olduğu için 
aykırılık sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bâzı suç ve cezalann af
fına dair kanun tasarısının 6 ncı maddesinin ta
sarıdan çıkarılmasını teklif ederim. 

Konya 
Yunus KoçaH 
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Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 6 ncı madde 

5 nci madde ile muntabıt olduğundan 6 ncı mad
denin de Komisyona önergelerle birlikte iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Grupu adına 
istanbul Konya 

Coşkun 'Kırca Vefa Tanır 
Yozgat 

Nuri Kodamanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sinop Manisa, 

Hilmi işgüzar Sami Binieioğlu 

Madde 6. — 1924 tarihli ve 491 soyılı Teşki
lâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
bakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve (1) sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine tevfikan kurulmuş 
olan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler 
fer'i ve mütemmim cezalar affedilmişlerdir. Bu 
arf cezaların hukukî neticelerine şâmil değildir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

metinden çafcarılmasım arz ve teklif ederim. 
Kars 

Adil Kurtel 
ADÎL KUKTEL (Kars) — Sayın Başkan. 

vermiş olduğum önergeyi izah sadedinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Henüz önergeleri okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Devletin yüksek menfaatleriyle ilgili gizli 

masraflar iiçin sarf edilmesi gereken «örtülü 
ödenek» ien milvonlarca liranın : 

a) Sah«i masraflar için; 
b) Aile efradının masrafları için; 
c) Demokrat Parti ve Vaitan Cephesi pro

pagandam ic,in; 
d) Es ve dost kayırmak için ve 
e) Benzeri kanunsuz amaçlarla sarf edildiği 

sabit olmuştur. 
Bu kanunsuz sarfivattan doS-an Devlet alaca

ğının affı hiçbir mâkul sebebe bafflanamaız. Bir
kaç vüz liralık Devlet alacağı İçin bütün malı ve 
geçim kaynakları haczedilen dar gelirli yurttaş

ların affı cibet'ine gidilmezken;, Devletin milyıwa-
larını usulsüz olarak sarf etmekten doğan borçlar 
affedilirse, adalet duygusu yaralanmış ve millî 
menfaatler zedelenmiş olur. Bu sebeple 6 ncı 
maddenin 2 nci fıkrasının tayyım arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının .6 mcı ve yeni 5 nci .maddesinin 2 nci 

fıkrasının «Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükme
dilmiş olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rilhe kadar ödenmemiş olan zararlar ve para ce
zaları ödettirilmez» şeklinde değiştirilmesini, 

Üçüncü fıkrası ile son fıkrasının tayyım, 
"Ve yine dördüncü fıkranın başında yazılı *Bu 

kanunun 9 ncu maddesinin (Ç) bendinde göste
rilen dâvalara ilişkin suçlar 'haricolmak üzere» 
ibarelerinin kaldırılmasını ve maddenin Komis
yonca bu esaslar dâbilin'de düzenlenmesini sıaygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Nahilt Menteşe 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 6 ncı maddesinin 

3 ncü fıkraJsının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

«Bu madde 'hükmünden faydalananlar Millet 
Meclisine, Cumhuriyet Senatosuna, il genel mec
lisi ile belediye 'meclislerine ve siyasi partilere 
üre olajmıyacafcları gibi belediye başkanı da se
çilemezler. Ayrıca bu kimseler iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ve kamu sektöründe görev ala
mazlar.» 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kamunun 6 ncı maddesinin 

3 ncü fıkrası hakkındaki verdiğim değiştirge 
önergesini açıklamak üzere söz verilmesini arz ve 
talebederim. 

Adana 
Ali Karcı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 6 ncı maddesi

nin 4 ncü fıkrasının bütünü ile tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 
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Başkanlığa 
Görüşülmekte oîan tasarmın 6 ncı maddesinin 

4 racii füferasımiî tasandan çıkarılması hakkında
ki1 önergemin nedenlerini açıklamak için söz ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

letafet- MecîM Yüksek Başkanlığına 
'Af Kanununun 6 ncı maddesinin son kısmı

na aşağıdaki ilâvenin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

fzıîıir 
Şinasi Osma 

•«Bu* madde hükmimden faydalanan askerî şa
hıslara Askerî Ceza Kanununun 52 nci madde
sinin 3 neft bandinde yazılı nişan, rütlbe, madal
ya ve tekaüt haklan geriveriTir.» 

Yüce Başkanlığa 
6 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe-

kilde degi^Mllmesin'ij arz ve teMif ederini. 
Muş. 

Kemal Aytaç 
(Madde 6. —Sön fıkra : 
öezakmn infazı şûrasında firar etmiş olanlar 

birimel fıkra h.üikmüııden faydalanırlar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun .tasarısının 6 ncı 

maddesinle aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz 
ve rica ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı askerî 
mahkemelerce «mahkûm edilenler hakkında da bu 
maddenin 1 nci fıkrası hükümleri uygulanır. 

Yûkardaki fıkra hükmünden faydalanacak 
olan Kara Har'b Okulu eski öğrencilerinim 
Harb Okulunda geçen süreleri askerliklerinden 
sayılır. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesine 'beşinci fıkra ola

rak aşağıdaki m'etnin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

«20' - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı ölüm 
veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin ce
zalan afîedilmiştir.» 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki fıkranın 6 ncı maddeye ilâvesini 

arz ve teklif ediyoruz. 
Sinop Manisa 

Hilmi işgüzar Sami Binicioğhı 
Madde 6, son fıkra : 
«20 - 2Î Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah

kûm edilenlerin" cezalan affedilmiştir.» 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan

lığa verilmiş bulunan 6 ncı madde üzerindeki de
ğişiklik önergeleri aykınliklan sırası itibariyle 
okutulmuş bulunmaktadır. Müsaade ederseniz 
şimdi teker teker okutup Yüce Meclisin oyuna 
arz edeceğim. 

(C.H.P. Grupu adına verilen birinci önerge 
tekrar okunda.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aynı 
mahiyette bir değişiklik önergesi de Sayın Yu-
mis Koçak tarafından verilmiştir; müsaade 
ederseniz onu da okutacağım, ikisi aynı mahi
yettedir. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın öner-
, gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir önerge gön-
: dermişsiniz, biraz evvel yine vardı, anlama-
I dıım, bir değişiklik mi var? 
; COŞKUN KIRCA (Istanlbul) — Sayın Baş-
• kan, verdiğimiz önerge geri geldi, tekrar ver-
; mek zorunda kaldık. 
i BAŞKAN — Onu biz değişiklik önergesi aan-
i mistik. 
| C. H. P. Grupu adına verilmiş olan değişik-
İ lik önergesinin açık oya sunulması istenmekte 
| olan bu önerge Coşkun Kırca ve arkadaşları-
' mn olup 15 imaadan fazla ve 29 imzalıdır. (A. 
| P. sıralarından, «Esami okunmak suretiyle oy-
! lansın» sesleri). 

Sayın Kırca, sizin diğer önergeniz de ay-
, nı mahiyette idi. 

I C. H. P. Grupu tarafından verilmiş bulu-
: mm değişiklik önergesinin açık oya sunulması 
i istenmektedir. Müsaade ederseniz, Sayın Yu

nus Koçak tarafından verilmiş olan değişiklik; 
önergesi de ayni' mahiyette olduğu için her iki 
önergeyi birden açık oya vaz'edeceğiz. (A. P. 
sıralarından, «Esami okunmak suretiyle oyla
ma yapılsın» sesleri) Peki efendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Verilen önergelerin birçoğunda 6 ncı madde-
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nin reddi istenmektedir. Hepsi birden işari oya 
sunulsun. 

BAŞKAN — O mahiyette bulunan diğer 
önergeler de reddedilmiş sayılır. Yani aynı ma
hiyette ise.. Fakat o mahiyette başka önerge 
yok. Bir tane C. H. P. Grupu adına verilmiş 
önerge var, bir de Sayın Yunus Koçak tara
fından verilmiş önerge var. 

İçtüzüğün 137 nei maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince esami okunmak suretiyle açık oyla
ma muamelesi yapacağız. 

Lütfen arkadaşlarımız ayağa kalkmak su
retiyle kabul, ret veya çekinser kelimelerinden 
birini kullansınlar. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, şu ana 
kadar okumuş olduğum arkadaşlar arasından 
yeni gelenleri tesbit için yeni baştan bulunmı-
yanları okuyacağım. («Gelenler kaydedilsin» 
sesleri) 

Aynı şey, sıraya koymak yine uzun bir za
man istiyecek. 

O sıradan başlıyorum. Sayın Nazmi Özoğul.. 
Ret. 

Sayın Ahmet Mustafaoğlu.. Ret. 
Zühtü Pehlivanlı.. Ret. 
İsmail Rüştü Aksal.. Kabul. 
Ahmet Demiray.. Kabul. 
Mahmut Bozdoğan.. Kabul. 
Sadrettin Çanga.. Kabul. 
Necati Akagün.. Kabul. 
Osman Zeki Oktay.. Ret. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
CEVDET GEBELOÖLU (Bitlis) — Ben de 

oyumu kullanmadım efendim. 
BAŞKAN — Oy verme muamelesi bitmiştir 

efendim, bir kere söyledim bittiğini, dönemem 
artık. Bulunduğunuz belli, zabıtlara geçiyor 
ifadeleriniz. 

Muhterem arkadaşlarım, altıncı maddenin 
tayyını öngören değişiklik önergesi açık oyla
maya sunulmuş ve yapılan açık oylama sonu
cunda 326 arkadaşımız oylamaya katılmış, 232 
ret, 93 kabul, 1 çekinser oy çıkmıştır. Bu şekli 
İle altıncı maddenin tayyını talebeden, kaldı-
rıllmasını talebeden önergeler reddedilmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi, onu takiben aykırılıkları sırası ile 
diğer önergeleri okutuyorum. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 116 nci 
maddeye göre önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeleri izah için söz istiyor
sunuz. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum. 
(C. H. P. Grupu adına Istanbull Milletvekili 

Coşkun Kırca ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Hangi önerge efendim? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sırası 

geldiği zaman efendim. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı

yor. Önergeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ve Mani

sa Millletvekili Sami Binicioğlu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyunu sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in önergesi 
tekrar okundu) 

ÂDİL KURTEL (Kars) — İzah sadedinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok kısa olacak izahınız. İçtüzük 
hükümlerine göre mücmelen beyan edeceksiniz. 
Lütfediniz. 

Komisyon katılıyor değil mi efendim?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, grup adına görüşlerimizi arz ederken 
tasarının altıncı maddesinin tasarıdan çıkarıl
masının gerekçelerini ortaya koymuştuk. Bu iti
barla ben yalnız tasarının altıncı maddesinin 
ikinci fıkrasının tasından çıkarılmasının gerek
çelerini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekleri arz et-
miyc geçmeden önce, evvelâ tasarının başlığına 
bir göz atmak istiyorum. Bu tasarının başlığı; 
«Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun ta
sarısı» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı suç ve cezaların 
bu tasarı ile affı mevzuubahsolduğuna göre ve ta-
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sarının 6 r.eı maddesinin 2 nci fıkrası ile affın kap
samı içine alınması düşünülen fiiller, durum bir 
ceza yahut suç mahiyetinde olmadığına göre ve 
doğrudan doğruya Hazinenin alacağının, Hazine
ye olan borçların affın kapsamına alınması mev-
zuubahsolduğuna göre, bu 2 nci fıkra ile her şey
den evvel bu tasarının 6 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası tasarının bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki bu kanunun başlığına aykırı düşüyor. 
Arz etmiş olduğum gibi burada 2 nci fıkra ile 
bir suç veya cezanın affı mevzuubahsolmayıp, 
doğrudan doğruya Hazine alacaklarının, şahsi 
alacakların affı mevzuubahistir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar; 6 nci 
maddenin 2 nci fıkrasının metinden çıkarılması
nın bir sebebi de şudur: Tasarı Anayasanın 64 
ncü maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır. 64 
ncü madde genel ve özel af çıkarmak yetkisini 
Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş bulun
maktadır. Yalnız 64 ncü madde ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine tanınan yetki, yine bâzı suç 
ve cezaların affı bahis konusu olduğu zaman var
dır. Bu itibarla, altıncı maddenin ikinci fıkra
sında bâ/Zi suç ve cezaların, yani suçların ve ce
zaların değilde şahsi hakların, Hazine alacakla
rının affı bahis konusu olduğu için, 64 ncü mad
de çerçevesi içerisinde, Anayasanın 64 ncü mad
desi hükümlerine dayanarak hazırlanan bu tasa
rı içersinde 6 nci maddenin ikinci fıkrasının yeri 
olmaması lâzımgelir. Tümü üzerinde yapılan ko
nuşmalar sırasında, gruplar adına konuşan bâzı 
arkadaşlarımız bu konu üzerinde durmuşlardır. 
Elbetteki Hazine alacaklarının, Hazine borçları
nın da tasfiyesi cihetine gidilebilir. Yalnız, ka
nun tekniği bakımından Hazine alacaklarının, 
Hazine borçlarının, bâzı suç. ve cezaların affı 
için çıkarılan ve Anayasanın 64 ncü maddesi hü
kümlerine dayanılarak getirilen bir tasarı içinde 
yer almaması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının altıncı 
maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çıkarılma
sının bir gerekçesi de şudur: Tasarının 9 ncu 
maddesi zimmet ve ihtilas suçlarını affın kap
samı dışında bırakmıştır. Politik hüviyetleri, si
yasi hüviyetleri olmıyan şahıslar tarafından iş
lenen zimmet ve ihtilas suçları 9 ncu madde ile 
affın kapsamı dışında bırakılmış olduğu halde, 
metinde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Yassıada 
hükümlülerinin bütün suçlarına şâmil olmak üze
re Hazine alacakları ve Hazine borçlarının da 

tasfiyesi bahis konusu olmak üzere Af kanunu 
tasarısı getirilmiştir ki, ikinci fıkra tasarının 
9 ncu maddesinde affın şümulü dışında bırakıl
mış olan bu istisnai hükümler karşısında da ye
rinde değildir ve bu sebeple de tasarının 6 nci 
maddesinin metinden çıkarılması lâzımdır, hür
metlerimle. (T. t. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette verilmiş olan 
diğer bir takrir var, onu da okutuyorum: 

(Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun 
öneregesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir. Komisyon 
katılmıyor... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) Açıkla
mak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatı âliniz e 116 nci maddeye 
göre değil onunla birilikte 118 nci madde dâhi
linde söz veriyorum; lütfen bu çerçeve dâhi
linde .konuşunuz, mücmelen beyan edeceksiniz. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — De
ğerli arkadaşlarım, tasarıdan çıkarılması için 
önerge verdiğim 6 nci* maddenin 2 nci fıkrası 
âmme vicdanını en fazla rahatsız eden, en çoto: 
huzursuzluk yaratacak maddelerden birisidir. 
Ben şahsan usu'lsüz sarfiyattan dolayı Hazine
ye büyük veya küçük bir zarar verip te bu zara
rı ödemeye meobur olmuş ve bu tazminat sorum-
kıluğunun bir Af Kanunu ile affedilmiş olan 
başka bir vatandaş veya böyle bir vatandaşın 
vârisleri olduğunu hatırlamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir mukayese yapma
nız için arz edeyim; fakir, fakat kabiliyetli bir 
vatandaş müsabaka imtihanını kazanır, yatılı 
olarafc bir okulda okur. Kabiliyetli olduğu için 
bir imtihanı kazanmıştır; herhangi bir sebeple 
bir başarısızlık gösterir, okul masraflarının taz
mini istenir. Bu fa'kir öğrenci bunu ödeyemez. 
Babası, kefili bazen tarlasını, bazen evini, ba
zen öküzünü satarak bu borcu ödemeye mecbur 
olur. Bunları terbin etmek şimdiye kadar bu 
meclislerin aklına gelmemiştir. Hazineden to-
humıluk almıştır, tohumlukla, biraz daha iyi 
ıslâh edilmiş tohumlukla tarlasının verimini 
yüzde 1 , 2 , 3 artırmak için uğraşmıştır. Felâ
ket olmuştur, kuraklık olmuştur, dolu vurmuş
tur, ödeyememiştir. Tohumluk borcunu Hazine 
cebren ve haczen tahsil eder ve bunun af edildi
ğini, böyle bir Af Kanunu ile af edildiğini şim
diye kadar (kimse iddia edemez. Ziraat Ban-
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kasının alacağı vardır. Ziraat Bankasına 300 
lira, 500 lira, bin lira ıborcu olan dar gelirli 
köylü vatandaştan bu borcu haczen 'tahsil edi
lir. 

Arkadaşlar bunun yanı basında. Demokrat 
Partiyi destekliyen kalemlere, 1950 - 1960 yıl
dan arasında sarf edilen para, ilâm yanımda 
yekûn olarak; 938 535 lira 48 kuruştur. De
mokrat Partiye 1 milyon 322 bin 414 lira. Ar
kadaşlar Demokrat Partiyi tahkir eden falan 
şahsa tokat atmaktan dolayı tazminata mah
kûm edilmiş, mahkûm olduğu tazminat 500 li
radır. Yani Devlete verilecek para cezasını ör
tülü ödenekten vererek ödemdş D.P. li Faik Men-
nan'a 56 bin lira, D. P. Ankara ti İdare Kuru
luna 50 bin lira, D. P. li Zeki Akalm'm mah-
Ikûm olduğu para cezası karşılığı 4 bin lira, 
Hürriyet Partisinden D. P. ye geçenlere... 
(A. P. sınalarından müdahaleler, gürültüler, 
«(Barutçu'ya, kaç lira» sesi). 

BAŞKAN — Rica ederim hatibe müdahale 
etmeyiniz, rica ederisin beyefendi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — O 
çak namuslu bir adamdır, para almamıştır. I 
Ona para yardımı yapılmışsa cebimden yapıyo
rum. diye yapan hakikati gizlemiştir. Devlet 
parasının bir kuruşu bulunduğunu bilseydi te
nezzül etmiyecek kadar dünya malına katiyen 
itibar etmiyen insandı. Ço'k rica ederim o çok 
büyük insanı, o çok muhterem insanı rahatsız 
etmeyin. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, istirham ederim, 
müdahale etmeyin. I 
. TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Var
sa onları da taılebedin. Elimde ilâm var, İh
san Sabri Çağlayangirin kızının tahsil mas
rafı için... (Soldan gürültüler). İhsan Sabri 
Çağlayangil'in kızının tahsil masrafı için 10 
bin Türk lirası.. Arkadaşlar, bu 10 bin Türk 
lirası... (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Feyaioğlu... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü

dahalelere mâni olun.. 
BAŞKAN — Mâni oluyoruz, siz de bize 

akıl öğretmeyin, rica ederim. 
Arkadaşlar, çok istirham ederim, hatibin 

konuşmalarına bilöümle müdahaleler ancak 
Başkanlık tarafından yapılır. Bunun haricin
de hiçıbir surette müdahale etmeye yetkiniz 
yoktur, istirham ederim. | 

I Sayın Feyzioğlu, zatıâliniz İçtüzüğün 
I 119 ncu maddesine göre, Komisyonun katılma-
I mış bulunduğu önergenizi mücmelen beyan et

mek için söz istediniz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Müc-

I melen beyan ediyorum. 
I BAŞKAN — Ama, mücmelen olmuyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ay
nı mahiyette bir önerge vermiş olan ve biraz 
evvel konuşan değerli arkadaşımın konuşma 
süresinin yansı kadannı kullanmaya razıyım. 

BAŞKAN — Tabiî konuşacaksınız, yalnız 
çerçeveyi aşmayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Aş
mıyorum; 

BAŞKAN — Herhangi bir müdahaleye de~ 
mutlaka eevap vermeyim, bunu Riyaset on-

I lemeye çalışıyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ba
his konusu olan borcu tesbit etmiş bulunan 
mahkeme ilâmının satırlan arasmdayım, bu
nun dışına çıkmıyorum. Affedilmek istenen 

I ilâmın içindeyim. 
Arkadaşlar, Ekmel Çetinel'e 5 bin lira 

veya İhsan Sabri Çağlıyangil'in kızına 10 
bin lira vermek için bu Devletin parası sarf 
ediliyor. Bu 10 bin liraların toplanması için 
de Devlet Hazinesine 300 lira, 200' lira borcu 
olan fukara köylünün malı hiç affedilmiyor, 
haczediliyor. Şimdi vicdanınıza müracaat edi
yorum; bir tarafta bu fukaranın borcunu af
fetme, git onu haczet, öbür tarafta bunu 
affet. Hem arkadaşlar, ödenecekmiş deni
yor. Arkadaşım doğru konuşuyor diyor, ba-

I km demek ki, bâzı vicdanlara tesir ediyor. 
Dinleyiniz daha çok tesir edecektir. (A. P. 
şualarından gürültüler.) îlâm var resmî 
ilâm var. Değerli arkadaşlarım, 1950 sene
sinde Ankara teşkilâtına 50 bir lira veya 
D. P. Teşkilâtına 70 bin lira jeep parası. O 
zamanki para ile 70 bin lira, bir jeepin 10 
bin liraya alındığı zaman... Bugün kıymeti 
çok düşmüş olan bir parayla bunun ödenmesi 
bahis konusudur. Aynca ben burada sordum, 
yeni çıkan kanuna göre 1 milyon 700 bin 
lira, dendi. Esasen yeni kanunun meşru kıl
dığı basraf kalemleri içindir. Bunlar için ilâ
mın başından sonuna kadar tetkik ettim; ne 

I Nesrin Sipahi'ye verilen parayı, ne de saymış 
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olduğum paralarıı yani oradaki kalemlerin 
hiçbirini, - af buyurun - hiçbirini ben bu yeni 
kanunun şümulü içine giren bir masraf kale
mi gibi göremedim. Sayın Bakana rica et
tim, «Nasılmış bu yeni kanunun meşru kıldığı 
bu 1 milyon 700 bin lira?» Bunu izah etme
niz lâzım. Millet parasının bekçisi olan bir 
Yüce Heyet, Bakanın böyle bir soruyu cevap
landırması için en az benim kadar ısrarlı 
olmalı idi. Sayam Bakan buraya çıkıp bunu 
k a h etmediler, lüzum görmediler. Arkadaşlar, 
biraz da faizi vardır. Kabaea bir hesapla 
beş milyon liranın % 5 ten faizi senede 250 
bin lira yapar. Şu kadar sene geçtiğine göre; 
bunların bir kısmı ta 195& den beri geliyor; 
milyonlarca lira bahis konusudur. Bırakın pa
ranın kıymetini, milyonlarca liralık faiz ba
his konusu. Kimin parasını kime bağışlıyor
sunuz arkadaşlar? Bugüne kadar hangi af 
kanununun içinde, bir şahsın Hazineye olan, 
ilâmla tesbit edilmiş olan borcunu affetmek 
için, silmek için, terkin etmek için böyle 
bir madde girmiştir. Bunun cezanın affı ile 
alâkası yoktur, bunun her hangi bir şe
kilde atıfetle alâkası yoktur. Bir ata sözü 
olarak buna «Köprü altından su bağışlamak 
veya millet bağından üzüm bağışlamak der
ler» Millet bağından üzüm bağışlamak yet
kisi; çoğunluğunuz olabilir, ama buna yetkiniz 
yoktur. Bu yetki bu Mecliste yoktur, ço
ğunluk partisinde ise hiç yoktur. Yapamaz
sınız arkadaşlarım bunu. 

BAŞKAN — Değişildik önergelerine komis
yon katılmıyor, önergelerden her ikisi de 
aynı mahiyettedir ve maddenin diğer deği
şiklik önergesi ile birlikte komisyona iadesini 
tazammun etmektedir. Komisyon katılmıyor, 
önergeleri oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, 
(Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon' katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BALKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, değişiklik 
önergesini Yüksek Meclisin oyuna sunuyo 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

ALİ KARCI (Adana) — önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, bu kısma münha
sır olmak üzere ve mücmelen beyan etmek 
üzere buyurun. 

ALI KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri 6 ncı maddenin 3 ncü fıkrası 
üç konuyu ihtiva eder : 

Birincisi,, bu fıkra hükmündeu faydalanan
lar Cumhuriyet Senatosuna giremezler. 

İkincisi, siyasi partilere giremezler. 
Üçüncüsü, memur olamazlar. 
Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, bura

da bir eksiklik var; milletvekili ve bakan ola
mazlar kaydı yok. Diyeceksiniz ki, Anayasanın 
68 nci maddesi milletvekili seçilme niteliğimi tâyin 
ve tesbit etmiştir. Şimdi Anayasanın 68 nci mad
desindeki milletvekilliğini tâyin ve tesbit eden 
kısmı okuyorum : «5 yıldan fazla hapis cezası 
ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle dikkatinizi çekerim arkadaşlar «kesin 
olarak hüküm giymiş olanlar...» kaydını koyu
yor. Şimdi bu maddenin 4 ncü fıkrasında Yük
sek Adalet Divanının sonuçlandıramadığı Ana
yasa Mahkemesinde ve Millet Meclisinde bulu
nan dosyalar otomatik olarak affa girdiği için 
yarın her hangi biri karşımıza çıkacak ve şöyle 
diyecek : Ben Anayasanın 68 nci maddesine gö
re hüküm giymedim, çünkü kesinlik yoktu,, 
çünkü suçsuzdum... O vakit ne olacak arkadaş
lar? O vakit bir siyasi partiye giremiyecek, ama 
öbür taraftan bir siyasi partinin listesinden ba
ğımsız olarak Meclise girme hakkını kazanacak.. 
Binaenaleyh, benim verdiğim değişiklik öner
gesi buna da engel olduğu için, belediye meclis
lerine, il genel meclîslerine ve belediye reisi se
çilmesine engel olduğu için, ümidederim ki, Bü
yük Meclisin değerli üyeleri bu takririme evet 
diyecekler ve bu suretle bu reddedilmiş olacak. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adana Milletvekili Ali Karcı'nın ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Rededilmiştir. 

ALI KARCI (Adana) — Sayın Başkanım, 
orada benim söz hakkım var. Oylamadan önce 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Oylanmış muamele üzerinde 
konuşulmaz Sayın Karcı. 

ALI KARCI (Adana) — Efendim, oylanma
dan evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim Riyaset hata edebilir, 
ama oylama muamelesinden sonra dönüş yapı
lamaz. 

ALİ KARCI (Adana) — Siz bunu düzelte
bilirdiniz efendim. 6 ncı maddenin 4 ncü fıkrası 
ile ilgili... 

(izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Ordu
ya dönüş imkânı olmaksızın katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Dikkate alınmak 
kaydı ile. 

(Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Kabul 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul etmiyorsunuz. Değişik
lik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri) Efen
dim Sayın Kemal Aytaç tarafından verilmiş bu
lunan değişiklik önergesini okuttum, eğer anla

şılmadı ise tekrar okutayım. («Anlaşılmadı» 
sesleri) 

(Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim ev
velki takrire katılıyoruz, lüzum yok. Mükerrer bir 
oylama oluyor. Oylanması istenen takrir Nahit 
Menteşe beyin verdiği takririn münderecatı için
de vardır. Tetkik ettiğimize göre daha evvel 
Meclis bunu kabul etti. 

BAŞKAN — Takabbül ediyor musunuz, katı
lıyor musunuz, mesele bu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Bir dakika 
evvel katılmadıklarını beyan ettiler. 

BAŞKAN — Katıldı efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem Uyar; şimdi bu önergeler dikkat 
nazara alınmak kaydı ile Komisyona tevdi edili
yor. Komisyon biraz önce Saym Nahit Menteşe 
tarafından verilen önergenin bunu kapsadığını 
beyan ediyor ve buna katıldığını beyan ediyor. 
Bunlar madde haline gelmiş şeyler değil. Komis
yon buna göre maddeyi düzenliyccek. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, he
sabınıza geldiği gibi muamele görüyorsunuz ve bu 
zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle bir şey yok. 
Otur yerine; Riyasete karşı bu şekilde pervasız 
hitabolmaz. Olmaz böyle şey. Olur mu?... (Gü
rültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu ne bi
çim hitaptır, kime hitabediyorsun? 

BAŞKAN — Her şeyden evvel hiç lüzum yok
ken Riyasete ikide bir.. (Gürültüler)... Riyaste 
karşı... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hakeret tar
zınız hakkında söz istiyorum. Sen diye hita-
bedemezsin milletin temsilcisine. (Gürültüler)... 

BAŞKAN — Ben sen demedim. (Gürültüler). 
Yanlış anlamayınız. Siz de Riyasete karşı böyle 
hareket edemezsiniz. Nasıl böyle hareket edersi
siniz?.. Şu halinize bakın... 

Muhterem arkadaşlarım şimdi... (Gürültü
ler)... Müsaade buyurun efendim. Bir muamele 
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tekevvün ederken, Riyasetin muhterem üyelere 
nazik davranması ne kadar bir aslî esas ise, as
gari milletvekillerinin de bu Meclisin oyu ile bu
raya oturmuş Reise aynı şekilde lâzımgelen has
sasiyeti göstermeleri şarttır. (Ortadan ve sağdan 
gürültüler, A. P. sşralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) 

Her şeyi kendi yönümüze göre tefsir edeme
yiz. Bir muamele cereyan ederken bir üye arka
daşın kalkıp hiçbir yeri olmadan Reisi itham et
mesi yersizdir, manasızdır. Müzakereleri bu şe
kilde dejenere etmeye kimsnin hakkı yoktur. (Gü
rültüler) 

ALt KARCI (Adana) — Zabıtlara aykırı ha
reket ettiniz. Söz istediğim halde söz vermediniz. 
Haksızlığı siz yaptınız. 

BAŞKAN — Şikâyet eden arkadaşlarımız 
kendi hallerine kendileri bakarlarsa anlarlar. 
(Gürültüler, «bu şekilde hitabedemezsiniz, mil
letvekiline hakaret ettiniz» sesleri) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bir Baş
kan milletvekiline bu şekilde hitabetmemelidir. 
(Arka sıralarda şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, oturunuz 
yerinize lütfen. (Arka sıralarda ayağa kalkma
lar, şiddetli gürültüler) Muhterem arkadaşla
rım... (Arka sıralardan şiddetli gürültüler) Sa
yın Nazmi Oğuz, yerinize oturunuz. 

NAZMt OĞUZ (Mardin) — it ürür, kervan 
yürür diye bağırıyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; niçin 
sükûnetinizi bozuyorsunuz. Şimdi kendi huku
kunuzu... (Gürültüler) Bir dakika; bir milletve
kili arkadaşınızın hukukunu korurken aynı za
manda Riyasetin hukukunu niçin korumuyorsu
nuz? Riyaset sizden ayrı bir şey midir? Riyaset 
yine sizin Meclisinizin, bizim Meclisimizin seçip 
yetkili kıldığı bir kimsedir. Ona karşı saygılı ol
mak lâzım. Şmdi önüne gelen ulu orta oturduğu 
yerden söz verilmeden kalkar, Riyasete lüzumsuz 
yere ithamda bulunursa Riyasetin buna karşı 
nasıl hareket etmesi lâzım? İstirham ederim ar
kadaşlar... (Gürültüler)... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Tü
züğe uyarak, kanunlara uyarak hareket etmeniz 
lâzımdır. Yüce Meclisin itibarına, milletvekilinin 
itibarına göre hareket etmeniz lâzımdır. (Şiddetli 
gürültüler).. 

ALİ KARCI (Adana) — Zabıtlara aykırı ha
reket ettiniz. Söz istediğim halde söz vermediniz 

ve burada hakkınız olmadığı şekilde beyanda bti-
lunuyorsunu... (Gürültüler)... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen oturunuz 
efendim... (Şiddetli gürültüler) Kendinizin be
ğenmediği şeyleri aynen kendiniz yapıyorsunuz. 
Şu halinize bakınız, Reisin haklı olduğunu anlar
sınız. (Gürültüler).. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Tüzüğü çiğni
yorsunuz. 

BAŞKAN — Asıl Tüzüğü siz çiğniyorsunuz, 
rica ederim oturun yerinize, bu şekilde devam 
ederseniz size ceza vereceğim... (Gürültüler)... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Verin. 
BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum, Reisin 

size ceza veriyorum demesine rağmen «verirseniz 
verin» dediniz. Cezaları dahi dinlemiyorsunuz. 
(Gürültüler) Br ihtar da şimdi getiriyorum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Ben de size bir 
ihtar veriyorum. 

BAŞKAN — Size bir ihtar daha veriyorum 
Sayın Koçak. «Ben de size bir ihtar veriyorum» 
dediğiniz için. 

(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Ayrı bir ko
nudur katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Açık oy talebimiz vardı. 

BAŞKAN — Açık oy mu istiyorsunuz, bu 
önergenize? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim; bu 
1 ncü madde ile ilgilidir. Bu itibarla bu madde
de yeri yoktur. Ayrı müzakeresi yapılmış ve ay
rı olarak görüşülmesi Meclisçe kabul edilmiştir. 
Bu itibarla bunun açık oya konulmaması lâzım
dır ve biz de katılmıyoruz. 4 ncü maddede fikri
mizi ayrıca söyleyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu; önergenize 
komisyon katılmamakta. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum, Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim; ben konu
şuyorum. Sayın YılanhoğJLu, önergenize komisyon 
katılmamakta, tçtüğüğün 119 ncu maddesi gere
ğince zatıâlinize önergenizi mücmelen beyan et
mek için söz verebilirim. İstiyor musunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. Komisyonun beyanı üzerin
de. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
COŞKUN IKIRCA (İstanbul) — Yerimden 

beyan edeyim Sayın Başkanım. Anlıyacaksınız. 
BAŞKAN — Yok veya vardır. Şimdi bir 

değişiklik önergesi verilmiştir İçtüzüğün 
116 - 119 ncu maddeleri gereğince önerge veren 
zatla, önergenin muhatabı komisyon arasında 
cereyan eden bir meseledir. Ve komisyon bu 
önergeye katılmadığını beyan etmiştir. Bunun 
üzerine önerge veren arkadaşın mücmelen öner
gesini beyan etme hakkı vardır. 

COŞKUN KIRCA (İMaınbul) — Muhterem 
Başkanım, komisyam haklı olarak diyor ki, katıl
mıyorum. Çünkü Komisyon metninde 5 nci mad
de olarak yer alam ve 2: nci mteddeaıiaı çıkarılma
sı dolayısiyle şu anda 4 numarayı taşıyan ve 
hakkındaki, üzerindeki önergelerle "birlikte Ko
misyona iade edilmiş, idd ve halen Komisyonda 
bulunup tekrar Yüce Başkanlığa sunulmamuş 
olan bir maddeye aittir. Bu böyle ise şayet muh
terem Komisyon bu fıkranın (bu maddeye ek
lenmesine katılmamasına bu madde 'görüşüldü
ğü sırada beyan etmesi ieaheder. Aksi halde 
zamansız olarak bu önergenin reddedilmiş ol
ması gibi garip (bir netice ile karşılaşırız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim^ Komisyon bunu der
piş ederek katılmadığını heyan etmiştir. Saym 
Yrlanlıoğlü izah edecek imisiniz efendim? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, 
bize iade edilen meselelerle ilgilidir, verin ibize 
efendim^ («Şimdi doğru olıdu» sesleri) Bu öner
genin 4 ncü maddede mütalâa edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Yalnız o kadar doğru olmadı. 
Sizin görüşünüze göre dağını oldu, Riyasetin 
görüşüne göre doğru olmadı. Komisyon; şimdi 
bu önergeyi /geri alıyorsunuz. Yalnız şimdi mü

zakere ettiğimiz madde 6 nci maddedir. 6 nci 
madde üzerinde müzakere cereyan ederken ve
rilmiş bulunan bir değişiklik önergesi vardır. 
Bu Meclis şu anda 6 nci maddeyi müzakere et-
ımektedir. Eğer önerge sahihi bu önergeyi ken
disi geri isteyip 4 ncü madde ile irtibatı olduğu 
için komisyon tarafından tetkikini talebederse 
hu mümkündür. Aksi takdirde mümkün değil
dir. 

Saym Yılanlıoğlu; nedir efendim ? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — önergemi geri almıyorum. Çünkü, al
tıncı madde ile ilgili görüyorum. Aynı maddede 
mahkûm edilen suçluların affı mevzuabahistir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (fetanftul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — 'Değişiklik: önergesini Yüce He*-
yetinizin oyuna sunuyorum1. Kabul edenler... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu)' — Açık oy taleMmiz' vardır efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, muayyen 15 im
zayı havidir. (Adalet Parti sıralarından, «15 
imzayı da okuyun» sesleri).. Okuyayım: 

Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Sayın Al
parslan Türkeş, yok. Sayın İrfan Aksu, bura
da Sayın Muzaffer özdağ, burada. 'Sayın Ke
mal Aytaç, burada. Sayın Hüseyin Yaycıoğlu, 
burada. Sayın Hilmi işgüzar, burada. Saym Sa
mi Binieioğiu, burada. Sayın Hasan Lâtif Sarı-
yüce, burada. Sayın Hüseyin Balan, 'burada. 
Sayın Kâzım Ulusoy, burada. Sayın. İsmet Ka
pısız, yok. Saym Ahmet Cebi, burada; Sayın; 
Mehmet Ali Arsan, burada. Sayın Fehmi Cuma-
lıoğlu, burada. Sayın 'Siyasettin Duman, bura
da. Sayın Sevinç Düşünsel, yok. Sayın Fuat 
Uluç, burada. («Oribeş, oldu» sesleri) 

15 imzayı muhtevidir: Buna göre 'açık oy
lama yapacağız. («Oylar sepete atılsın» sesleri) 
Bu sefer de kutu usulü yapıyoruz, öyle mi Pe-

• ki... («önerge hir daha okunsun» sesleri) 

önergeyi hir defa daha okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili îsnrail Hakkı Yı

lanlıoğlu'hun önergesi tekrar okundu) 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Bkâm de 
, aynı mahiyette bir önergemiz var efendim, iki-
I sini birleştirelim. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oylamaya 
geçmeden evvel* Sayın Hilmi İşrgüzar'm da ay
nı mahiyette bir önergesi varmış, onu da okutu
yorum. 

(Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — îzmdr^den başlıyoruz. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — İkisi arasın

da fark vardır. 
BAŞKAN — Sayın Uyar, aynı 'înahıiyette ol

duğunu önerge sahibi ifade etti. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Okuyun. 
BAŞKAN — Beyefendi, arkadaşımız önerge 

sahibi olarak aynı mahiyette olduğunu ifade 
etti. 

İzmir'den başlıyoruz. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, iki önerge arasında fark vardır, okuyu
nuz, 

BAŞKAN — Okundu 'efendim. İzmir'den 
Ibaşlıyoruz. Sayın Uyar böyle bildiğiniz şeyler 
üzerinde neden ısrar ediyorsunuz?.. İsimler 
»okunsun «fendim oylamaya geçiyoruz. 

(İzmir Milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansın
lar... 

Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın 'Sami Bdnicioğlu 
arkadaşlarımız müşterek imzalarını muhtevi bir 
önerge ile Başkanlığa müracaat etmişler ve 
önergemizin metnine «mütemmim ve fer'i ceza
l an ile» ibaresinin ilâvesini rica ederiz demek
tedirler. Bu daha evvel 'oylanmış bulunduğu 
için talbiatiyle bir muamele yapmak mümkün 
değil. Arkadaşlarım, müzakereyi kâfi derecede 
takibetmiyorlar, bazan. O bakımdan gerek umu
mi heyetteki oy verime şekli ve gerekse Riyaset 
ile Umumi Heyet arasında bâzı anlaşmazlıklar 
zuhur ediyor. Bir arkadaşımız bir önerge ver
miş bulunduğu halde diğer bir arkadaşımızın 
önergesi ile aynı mahiyette görüyor. Ve kendi 
önergesini kalkıp beyan ediyor. Düğer bir arka
daşımız öyle değil diyor, E., bir arkadaşımızın 
kendi sahibolduğu önerge (hakkındaki beyanına 
mı itîbar göstereceğiz, yoksa diğer arkadaşımı
za mı1? Tabiî önerge sahibine. 

Açık oylamada oyunu kullanmamış arkadaşı
mız var mit (Var sesleri) Lütfen kullanınız. 

Başka oy kullanmıyan arkadaş kaldı mı? 
Oy verme muamelesi sona ermiştir. Kupayı 

kaldırınız. 
Muhterem arkadaşlarım, altıncı madde üze

rinde Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Sayın 
Hilmi İşgüzar, Sayın Sami Binicioğlu'nun müş
tereken imzalamış bulunduğu iki değişiklik 
önergesi aynı mahiyette addedilmjiş ve birlikte 
yapılan açık oylamasında (281) arkadaşımız oy 
kullanmış; (1L81) ret, (99) kabul, (1) eeikrnser, 
bir boş oy 'çıkmıştır. Bu şekliyle değişiklik öner
geleri reddedilmiş bulunmaktadır. 

Biraz önce Yüce Meclisin dikkat nazara 
alınmak kaydı ile kabul etmiş olduğu değişiklik 
önergeleri muvacehesinde 5 nci maddenin Ko
misyon tarafından yazılmış şeklini okutuyo
rum. («5 mi, 8 mi?;» sesleri) Metinde 6 ncı, şim
di kabul edilirse şayet '5 nci madde olarak mon
te edilecek. Ama simidi hali hazırda metinde 
6 nci madde olarak gözüküyor. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki görü-

' şülmekte olan tasarı metninin 6 ncı maddesinin 
5 nci madde olarak ve aşağıda yazıiı olduğu 
şekilde değiştirilmek suretiyle oya sunutoaasını 
«aygı ile arz ve teklif ederim. 

Adalet Koantisyonu Bagkanı 
'İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

MADDE 5. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun nâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilme
si hakkındaki 12 Haziran 1960 tarilıld ve 1 sayı
lı Kanunun 6 neı maddesine tevfikan kurulan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler; 
fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmi
yetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere af-
fedilmişlerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş 
ohıp da, bu kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihe 
kadar ödenmemiş olan zararlar ve para cezala
rı ödettirilmez. 

Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılama
mış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesiine 
veya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâva
ların sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca du
ruşmalarının muvakkaten tatiline karar verilen 
sanıklar ve Anayasa Mahkemesinin îkurulıış'u ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun ıgeçici 
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7 nci maddesinin 4 neti bendi gereğince dosya
lan Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş bulu
nanlar hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî şa
hısların Askerî Ceza Kanununun 3>1 ve 33 ncü 
maddeleri (A) bendleri gereğince kaybedilen 
hakları geriverilir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, altın
cı maddenin değişik bı: şekli ile oya konulması 
hususunda açık oy talebi vardır. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, önergemizin okunmasını talebediyorum. 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. 
Açık oylama talepleri vardır, açık oylama 

taleplerini ve imzalan okuyacağım: 
«Başkanlığa 

6 neı maddenin oylanmasının açık oya su
nulmasını teklif ederiz. 

İstanbul İzmir 
Orhan Birgit Şeref Bakşık 

Kayseri istanbul 
Turhan Feyzioğlu Coşkun Kırca 

Adana Kırşehir 
Mahmut Bozdoğan Süleyman Onan 

Kayseri Kastamonu 
Mehmet Yüceler Adil Toközlü» 
Ve benim tarafımdan tesbit edilen yirmi 

imza. 
Diğer bir önerge var: 

Yüksek Başkanlığa 
örtülü ödenek borcunu ve Ali îpar'm mil

yonlarca liralık borcunu bile affedecek şekle 
sokulan 6 ncı maddenin bu değiş'Jk halliyle açık 
oya konmasını arz ve teklif eden'iz. 

C. H. P. Grupu Adma 
Yozgat 

Nuri Kodamanoğlu 
Bu önergede de 15 imza vardır. 
Hangi ilden başlanacağına dair ad çekiyo

rum. Bingöl ilinden başlanacaktır. 
(Bingöl milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Açık oylamada ©ylannı kul-

lanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylannı kul
lansınlar. 

Açık oylamada oylannı kullanmıyan arka
daşımız var mı?.. Yok. Oy verme muamelesi so
na ermiştir. Kupayı kaldınnız, 

Muhterem arkadaşlarım; metinde 6 ncı 
madde olarak görülen ve tayyedilmiş bir madde 
bulunduğu cihetle 5 nci madde olarak komis
yon tarafından teklif edilmiş bulunan madde
nin değişik şeklinin oylanmasına (279) arkada
şımız katılmıştır. (204) kabul, (75) ret, 3 boş 
çıkmıştır. Bu şekli ile 5 nci madde komisyonun 
getirmiş bulunduğu değişik şekli ile kabul edil
miştir. 

6 ncı maddenin üzerindeki müzakereye ge
çeceğiz. Metinde bu rmadde de mevcut değildir. 
Şimdi beşinci madde bu şekli ile -kabul edilmiş 
olduğuna göre 6 ncı madde olarak sayın Mus
tafa Uyar ve Ahmet Demiray arkadaşlanmızın 
müştereken vermiş bulundukları bir önerge ile 
6 ncı maddenin ilâvesini istiyorlar. Madde ilâ
vesi istiyen önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Af kanunu tasarısının 6 ncı maddesi 5 nci 

madde olaraik kabul edilmiş olduğundan, aşağı
daki hükmün 6 ncı madde olarak kabulünü arz 
ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

îzmir Amasya 
Mustafa Uyar Ahmet Demiray 

MADDE 6. — 
«Her türlü yüksek öğrenim için burs almak 

suretiyle Hazineye vâki borçlanmalardan dola
yı Hazinenin mâruz kaldığı zararın aslı, faiz 
ve bilûmum masraf ve cezaları ödettirilmez.» 

BAŞKAN — Sayın Demiray söz istemişsi
niz. tzah edecekseniz, buyurunuz. 

Komisyon katılıyor mu? Bir dakika Sayın 
Demiray bir dakika, usule uygun olarak hare
ket edelim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMA-
ÎL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim 
yeni bir tekliftir. Hükümet azaları da burada 
yok. Onların da fikrini almak lâzımdır. Ondan 
sonra fikrimizi beyan ederiz. 

BAŞKAN — Bu şekildeki ifadenizden öner
geyi istediğiniz mânası çıkıyor. Nedir? Tetkik 
etmek mi istiyorsunuz önergeyi? Yoksa önerge
yi anlamadınız mı ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — önergeyi 
anladım, takibettim, yalnız bu gübi önergeler 
münhasıran Komisyon tarafından tasvibedilip 
edilmemesi kanaatimizce kâfi değildir. Hükü
met azaları yok. Hükümetin noktai nazarı ne* 
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dir? Bunu öğrenip omdan sonra fikrimizi beyan 
ederiz. 

BAŞKAN — O halde önergeyi size iade ede
lim, onun üzerinde tetkikatmızı yapınız ve bu 
husustaki beyanlarınızı Yüce Meclise arz eder
siniz. Komisyon tarafından önerge istenmiş ol
duğu cihetle havalesi mecburidir, önergeyi Ko
misyona gönderiyorum. 

Meclis müzakereye devam ediyor, lütfen kar
şılıklı konıışınaymız. 

ORHAN BÎRGlT (İstanbul) — Efendim; 
Sayın Komisyon Başkanı Hükümetin olmadığı
nı söyledi. Hükümet yoksa görüşmelere nasıl 
devam edeceğiz? 

BAŞKAN — Hükümet adına yetkl'li kişi 
yoksa elbette devam edemeyiz. Hükümet adına 
yetkili («geliyor» sesleri) Peki efendim. 

Basmayazıda 7 nci madde olarak yazılan ve 
hali hazır müzakere sistemimize ve şeklimize 
göre 6 ncı madde olan metni okutuyorum. 

MADDE 7. — 134 sayılı Kanunla değişen 
113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci madde
lerinin (C.̂  bencilerinden fiilen faydalananların 
bu cezalarından ikişer sonesi indirilir. 

BAŞKAN — Metinde yazılı olan 7 nci mad
de üzerinde grup adına söz almış bulunan arka
daşların isimlerini okuyorum. Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına Sayın AH Karahan, Mi'ilet 
Partisi Grupu adına Sayın Hilmi işgüzar. Bu
yuran Sayın Ali Karahan. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Ali Karahan'm yerine, Nihat Diler konuşacak. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Diler. 
Y. T. P. GRUPU ADİNA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesi 
6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen mikrofona 
yanaşınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Yeni Türkiye Partisinin görüşünü 
açıklıyacağım. «134 sayılı Kanunla değişen 113 
ve 218 sayılı Af kanunlarının birinci maddeleri
nin ( O bencilerinden fiilen faydalananların bu 
cezalarından ikişer senesi indirilir, demektedir. 
B'.z bunun 5 seneye çıkarılmasını grup olarak 
teklif etmetkeyiz. Daha evvelki kanunlardan suç
luların istifade etmesi yeniden istifade etmeleri
ne mâni değildir. Binlerce suçlu mahkûm edilmiş, 
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BAŞKAN — Sayın işgüzar. 
M. P. GRUPU ADİNA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri, 4 ncü madde üzerinde görüşümüzü arz 
ederken de işaret ettiğimiz gibi 7 nci maddede 
yer "alan metnin esasında 4 ncü maddenin sonla
rında yer alması iktiza ederdi. Hukuk tekniği 
ve kanun yapıcıların göz önünde bulundurması 
'cabeden hususlardan birisi budur. Zira 4 ncü 
madde zaten «218 sayılı Bâzı Suç ve Cezaların 
Affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin bi
ti nci bendinden istifade edenleri esas almış ve 
",onra da bu kanunun birinci maddesinin (C) ben
di hükmünden faydalanırlar.» ibaresiyle 7 nci 
maddeye atıfta bulunmuştur. Halbuki 7 nci 
madde ise 134 sayılı Kanunla değişen 113 ve 
218 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddelerinin 
(C) bendlerinden fiilen istifade etmiş olan insan
ların iki sene daha bu af kanunuyla cezalarının 
indirilmesini öngörmüştür. Bir af kanunu eşit
lik ve umumilik prensiplerine dayanmak suretiyle 
mânevi kuvvetini ondan alır. Âmme vicdanında 
da akislerini gösterir. Halbuki tasarının tümü bu 
iki görüşün dışında âdeta yamalı bohça gibidir. 
Bu bakımdan Sayın Adalet Komisyonunun, 4 ncü 
madde görüşülürken de arz ettiğimiz ve izah et
tiğimiz gibi, 7 nci maddenin 4 ncü madde içeri
sinde yer almış olmasını kendileri teklif etmiş 
olmaları daha yerinde olurdu. Bir suçlu ikinci 
defa olarak yani mükerrer olarak af kanunun
dan istifade etmektedir, Af Kanununun müessir 
olabilmesi ve cezanın ağırlığından ziyade muhak
kak olmasını da zedelemektedir. Bu bakımdan 
bu madde ya 4 ncü maddede yer almak suretiyle 
ikinci defa istifade etmemesini önleyici şekilde 
olmalı idi veyahut da hiç değilse bunun en az 
beş senelik bir zaman kadar olan kısmının aftan is
tifade ettirilmiş olması cihetine gidilmesi daha 
yerinde olurdu. Biz bunu affın lehinde olan ve 

aftan istifade etmemişlerdir. Fakat yine af ka-
nunlariyle yüzlerce suçlu istifade ettiğine göre 
af suçlular için bir nevi şanstır, bir nevi atıfettir; 
bir defa istifade etmişlerdir diye ikinci defa isti
fade etmelerinin nisbetini düşürmek doğru de
ğildir. Y. T. P. olarak 7 nci maddedeki ikişer se
ne yerine beş senenin ikame edilmesini arz ve tek
lif ediyorum. Teşekkür ederim. Bu yolda bir de 
önerge vermiş bulunuyorum, kabul etmenizi is
tirham ederim. 
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görümlere uygun görmekteyiz. Zira gerek Ceza 
Kanununun genel oluşu ve gerekse ceza siyaseti 
yönünden doğru olurdu. İki senelik aftan isti
fade etme keyfiyeti yerinde değildir. Zira siyasi 
mülâhazalarla af kanunları çıkarılırken hem si
yasi suçlar bakımından hem de âdi suçlar bakı
mından iki şekilde mütalâa edilmekte ve bu şe
kilde de eskinin ve geçmişin unutulması, yara
ların örtülmesi ve vatandaşlara bir huzur getir
mek için hiç değilse bu şekilde müessir olacak 
bir kıymeti üzerinde taşıması gerekir. Arz etmiş 
olduğumuz Ceza Kanunu genel oluşu, ceza siya
seti ve hukuk tekniği bakımından yerinde değil
dir. Bu bakımdan Komisyonun dikkatini çeker, 
hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde daha 
evvel Reşit Ülker «öz istemişler, vazgeçti. Orhan 
Bingit, yok. Nihat Diler konuştu. Reşat özarda, 
ydk. Rifat Baykal, yok. Sayın Kemal Aytaç vaz
geçtiler. Sayın Kurtel, buyurun. 

• ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlar, bugüne kadar taksit taksit çıkarılan af 
kanunları komisyonu yedinci maddeyi tasarıya 
almak mecburiyetinde (bırakmıştır. Gerçekten bu
güne kadar çıkarılan af kanunları taksit taksit 
çıkarılmıştır. 113 sayılı Af Kanunu1 ile birin
ci taksiti almışlar, 134 sayılı Af Kanunu çıkarıl
mış, ikinci taksiti ödemişiz. Dalha sonra 218 sa
yılı Af Kanunu ile üçüncü taksiti ödemek mec
buriyetinde kalmışız, bir müddet sonra kanunla
şacak olan bu tasarı ile de dördüncü taksitini 
ödemek üzereyiz. 

Muhterem arkadaşlar gerek 113 sayılı Af Ka
nunu gerek 134 ve 218 sayılı Af kanunları âdil 
ölçüler içinde, içtimai fayda yönünden suçlular 
arasında gereken ölçüde suçluları istifade ettir* 
memiş olduğu içindir ki ve suçlular arasında âdil 
birtakım ölçüler kullanmaksızın tefrikler yaptığı 
içindir ki, gerek 113 sayılı Af Kanunu gerek 134 
sayılı ve 218 sayılı Af Kanunu toplumumuza 
hiçbir zaman huzur getirmemiş, birer huzursuz
luk âmili olmuşlardır. Yakın bir gelecekte kanun
laşacak olan bu tasarının bir huzursuzluk âmili 
değil, huzur getirmesini temenni ediyoruz. Yal
nız burada dikkatimizi çeken bir husus, Hükü
met tasarısında (D) ve (C)-' bendleri affın şümu
lü içerisine alınmış olduğu halde, komisyonun 
teklif etmiş olduğu maddede (O) bendi tasarı
nın ve maddenin şümulünden çıkarılmıştır. Yal

nız neden bu noktada Hükümet tasarısına uyul
mamıştır, bunun gerekçesi nedir, tasarıda bunu 
görmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek bu af kanunu 
şümulü içersine girmiş olan, gerekse daha ev
velki ıçıkarmış olduğumuz af kanunundan istifade 
eden suçluların hepsi derece derece Parlâmento
nun atıfet duygularının kendilerine 'de teşmil, 
edilmesini istemektedirler. Bu itibarla komisyo
nun 7 nci maddeyi tasarıya almış olması ve ye
dinci madde ile daha evvel «çıkarmış olduğumuz 
af kanunlarından istifade eden suçluları da mu
ayyen bir ölçü içerisinde istifade ettirmiş olmam 
yerinde bir düşünüştür. Kabul edilirse bugün 
eeza evlerinde olup daha evvel af kanunlarından 
istifade etmiş olmalarına rağmen Parlâmentonun 
atıfet duygularmm kendilerine de teşmilini bek-
liyen suçlular da, tatmin edilmiş olacaklardır. 
Bu itibarla madde yerindedir, kaibuMnü istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, Komisyon adına 

buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAB

RI KESKİN (Kastamonu) — Muhterem millet
vekilleri, müzakere etmekte bulunduğumuz tasa
rıdaki yedi ve halihazır sıraya göre altıncı mad
dedeki hükümler daha evvel Yüce Meclisin tas
vibine bazhar olan dördüncü maddedeki hüküm
lere mütenazır olarak getirilmiştir. Bu itibarla 
evvelce Yüksek Meclis iradesini izhar ederek iki
şer seneyi kabul ettiğine göre, bu maddede der
piş edilen bükümlerin kabulünde isabet var
dır» 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan 
arkadaşım bir noktayı tavzih etmemizi istedi, bu
nu ifade etmek için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Hükümet tasarısında hakikaten (b) ve (c) 
bendleri denmiştir. Komisyon (ıb) bendini haşiv 
telâkki ettiği için metinden çıkarmıştır. Çünkü 
(b) bendinde 218 sayılı Kanunda affın kapsamı
na giren bütün suçlar esasen beş seneden az olan 
suçlardır. Tekrar ikişer sene istifade etmeleri ba
his mevzuu olmadığı için bu maddede yer almış 
bulunmaktadır. Komisyonumuzca .getirilmiş olan 
şekilde maddenin kabul edilmesini saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN—Sayın İşgüzar?... Yok. 
Sayın Sami Binicioğlu. 
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SAMI BÎNİCİOĞLU (Manisa) — Söz sıra
mı Sayın özarda'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın özarda isminizi daha ev
vel okumuştum. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Komisyon 
sözcüsünün konuşmasından sonra istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu yerine zatıâli-
niz buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, bu madde üzerinde bir 
değişiklik önergesi verdiğim için söz almak 
istemiyordum. Ancalk komisyon sözcüsünün ko
nuşmasından sonra bir hususu izah mecburiye
t i hâsıl oldu. 113 sayılı Af Kanunu 1960 sene
sinde çıkmıştı. O zaman cezası 24 sene ağır ha
pis ve beş sene ağır hapse ımahkûm olan iki 
suçluyu düşünelim. Beş sene ağır hapse mah
kûm edilen affedilip çıkmıştır. 24 sene ağır. 
ıhapis cezasına mahkûm olanın cezası 19 sene
ye indirilmiştir. O günden bugüne kadar bu 
gibi suçlulardan, yani 1960 ve 1961 senelerin
de çıkan Af kanunlarından faydalanmak sure
tiyle, fbeş senelik müddetten faydalanmak su
retiyle tahliye edilen kimselerden yeniden suç 
işliyerek ceza evlerine girenler vardır. Şimdi 
bu defa yeniden çıkarmakta (olduğumuz Af Ka
nunu ile bunların cezalarını bir daha affediyo
ruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Mükerrerlere yok. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ama her 
suçlu için değil. 

BAŞKAN — Ama konuşmanın da 'bir âdabı 
var, karşılıklı konuşmayınız. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ancak beş 
sene veya altı sene evvel cezasından bir defa 
indirim yapılan mahkûm hâlâ içerde bekle
mektedir. Bu "bakımdan bu madde ile lütfedi
len iki senelik bir ek af atıfetinin bu kanunun 
getirdiği prensibe uygun olarak beş seneye çı
karılması ve bunların ikinci defa olarak bu af
tan da faydalanmak suretiyle hürriyetlerine 
kavuşmaları faydalı olacaktır kanaatindeyim. 
Af kanunlarının sık silk getirilmesi faydadan 
ziyade mahzurlar doğurmaktadır. Bu kanunu, 
temenni ederim ki, uzun bir süre yeni af ka
nunları takibetmesin. Ancak, bu defa böyle 
bir Af Kanunu çıkarırken atıfette biraz daha 
müsamaha etmenin doğru olacağı kanaatinde
yim. [Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Bayramoğlu? Yok. 
Sayın Arif Ertunga? Yok. 
Sayın Faik Kıribaşlı? Yok. 
Sayın 1. Hakkı Boyacıoğlu? Yok. 
Sayın Hasan Ünlü? Yok. 
Sayın Gıyasettin Karaca ? Buyurun efendim. 

GlYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu mad
de üzerinde görüşlerimizi ifade ederken daha 
ziyade arkadaşlarımızın hiçbirinin temas etme
diği bir konuyu açıklamak 'istiyorum. 134,* 113 
ve 218 sayılı Af kanunlarının birinci maddele
rinin (C) bendlerinden fiilen faydalananların 
bu cezalarından ikişer sene indirilir, deniyor. 
Esasında 113 ve 218 sayılı Af kanunlarını ayrı 
•ayrı tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 113 
sayılı Af Kanununun birinci maddesinin (C) 
bendi hürriyeti bağlayıcı cezalarla para ceza
larının üçte birini indirmektedir. 218 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin (C) bendi ise hür
riyeti bağlayıcı cezaların beş yılını, para ce
zalarının ise 1/3 ünü indirmektedir. Elimizde 
müzakere mevzuu olan tasarının birinci mad
desi ise hürriyeti bağlayıcı cezaların yanında 
para cezalarının tamamını affetmektedir. Şim
di arkadaşlarım, Yüce Meclis Af Kanunu se
bebiyle görüyorum ki, çok cömert hareket edi
yor ve suçlulara daha geniş atıfetler tanıyor. 
Hal böyle olduğuna göre, - Türkiye'mizde umu
miyetle vatandaşların çoğunun iktisadi güçle
ri .azdır - hukuk tatbikatı ile uğraşan arkadaş
lar bilirler ki, vatandaşa verilen cezaların 
hürriyeti bağlayıcı olan kısmından ziyade para 
eezaları daha müessir oluyor, onların üzerinde 
daha büyük rahneler açıyor. Hapis cezasını 
hapisanede yatmak suretiyle ödüyor, ama pa
ra cezasını ödiyemiyor. Ya içerde yatmak du
rumunda kalıyor, ya da başka bir emlâkini 
satmak durumunda kalıyor. Bütün bunları na
zarı itibara alarak, mademki elimizde bulunan 
kanunun birinci maddesi para cezalarının ta
mamını affetmektedir, 218 ve 113 sayılı Af ka
nunları ise evvelce verilmiş suçlardan - dolayı 
bu nevi para cezalarının 1/3 ünü affetmiş, mü
tebaki 2/3 para cezası henüz üzerlerinde duru
yor, Meclisin atıfetinin bol olduğu böyle bir 
içtimada eşitlik prensibinin peşinde isek, hak
ka ve adalete hakikaten saygılı isek, , her tür
lü hislerin ve duyguların dışında sırf adalet 
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duygusuna hizmet etme bakımından bu Af 
Kanununun gerçekleştirilmesi arzusunda bulu
nuyorsak 218 ve 113 sayılı kanunlardan daha 
evvelce istifade eden mahkûm ve maznunların 
affedilmiyen para cezalarının mütebaki 2/3 
ünün de bu Af Kanununun birinci maddesinde 
tasrih edildiği şekilde affın şümulü içine alın
masını talebediyorum. Bu husustaki bir öner
geyi Yüksek Başkanlığa takdim etmiş bulu
nuyorum, iltifatınıza mazhar olursa memnun 
kalırım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 7 nci 

madde üzerinde verilmiş değişiklik önergele
rini aykırılıkları sırasiyle okutuyorum. 

Saym İsmail Hakkı Yıldırım, Sayın Hami 
Tezkan'la birlikte bir önerge hazırlamışsınız... 
Yoklar mı efendim Sayın Yıldırım, Sayın Tez-
kan? 

Okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Af tasarısının yedinci maddesinde Türk Ce
za Kanununun 153 ncü maddesi affın şümulü 
dışına bırakılmaktadır. 

Aynı tasarı, 21 Mayıs herakâtına iştirak 
edip mahkûm olanları da affetmektedir. Ceza 
Kanununun 153 ncü maddesi muhtevası göz 
önüne alındığında, suçu irtikâbedenleri affeder
ken, teşvik edenleri affın şümulü dışında bı
rakmanın hukuk mantığı ile telifi kabil olma
dığı açık bulunduğundan Türk Ceza Kanunu
nun 153 ncü maddesinin de affın şümulüne 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Bolu 
İsmail Hakkı Yıldırım Hamdi Tezkan 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Saym Başkan, bunun 
madde ile alâkası yok zannederim. 

BAŞKAN — Saym Yıldırım, bir zühul mü 
var? Bu madde ile önergenizi komisyon irti
batlı görmemektedir. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
9 ncu madde ile birlikte takririmin teemmül 
edilmesini kabul ediyorum. 

BAŞKAN — O halde müsaade ederseniz 
önergenizi 9 ncu madde görüşülürken okuya
lım. Numarasını zatıâliniz tasrih ediniz, 7 yi 
9 yapınız. Bu şekilde her halde o madde gö
rüşülürken daha kolaylık sağlanmış olur. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesindeki «ikişer senesi 

indirilir» yerine «5 er jsenesi indirilir» ibaresi
nin konmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Af kanunu tasarısının 7 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 7. — 134 sayılı Kanunla değişen 113 
ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddele
rinin (C) bendlerinden fiilen faydalananların 
bu cezalardan 5 er senesi indilir. 

Eskişehir Malatya 
İsmet Angı Hamit Fendoğlu 

Bolu 
Nihat Bayranıoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Madde 7. — 134 sayılı Kanunla değiştirilen 
113 ve 218 sayılı Af kanunlarından faydala
nanların bu cezalarından ayrıca beşer sene in
dirilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Af kanunu tasarının 7 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz V3 teklif 
ederim. 

Trabzon 
A. İhsan Birincioğlu 

Madde 7. — 134 sayılı Kanunla değişen 
113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci 
maddelerinin (C) bendlerinden fiilen faydala
nanların bu cezalardan üçer senesi indirilir. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin aşağıda yazılı 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Madde 7. — 134 sayılı Kanunla değişen 113 ve 
218 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddelerinin 
(C) bendlerinden fiilen faydalananların hürri-
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yeti bağlayıcı cezalarından ikişer senesi ve 
mütebaki para cezalarının da tamamı affedil-
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 

kanun tasarısının 7 nci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif eyleriz. 

«Ancak cezaları iki seneden aşağı olup 
bu kanundan faydalananların suçları yüz kı
zartıcı veya Devlet aleyhine işlenen suçlardan 
ol-nıyanlarm cezaları bütün fer'î ve mütem
mim neticeleri ile birlikte af f edilmişi erdir.» 

Sivas Giresun 
Nazif Arslan Kudret Bosuter 

Başkanlığa 
Af Kanununun yedinci maddesine aşağıdaki 

fıkranın ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cezaları iki seneden aşağı olup bu ka

nundan faydalananların suçlan yüz kızar
tıcı veya Devlet aleyhine işlenen suçlardan 
olmıyanların cezaları bütün fer'i ve mütem
mim neticeleri ile birlikte affedilmişlerdir. 

Ar?n Sivas 
Nevzat Güngör Tahsin Türkay 

BAŞKAN — Aykırılıkları itibariyle teker 
teker okutup oylarınıza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Savın Diler'in önergesi avnı za

manda Sayın özarda ve Sayın Angı, Hâmit 
Fendoğlu ve Nihat Bayramoğln arkadaşlarımı
zın müştereken hazırlamış oldukları önerge 
ile avnı mahiyette görülmektedir. Bu se
beple her 3 önergeyi birlikte mütalâa etmek
teyiz. 

Komîfvop ? 
AD\LET KOMÎSYONU B \SKANT İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Eferdim, 
üeîîr-eü madd? ayn^n : «Bu kanunun yed'nci 
maddesi prere#ince bakiye cezalarından ikişer 
senesi indiriFr.» ş^klin'le kabul edilnrst;r. Şa
yet bn önergeler kabul edilirse, üeüncü mad
denin hilâfına bir netice hâsıl olacaktır ki, 
bumun Cumhuriyet Senatosundan geri dön
mesi iht'mali vardır, o zaman içler uzar. Onun 

, için ist i^k etmiyoruz. 
BA.SKAN — Komisyon katılmıyor Deği

şiklik Önergesini Yüce Hevetin oyuna su-
nııvomm. Kabul edenler... Etmiyenler,,, önerge 
reddedilmiştir . . 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili A. İhsan Birincioğlu'-

nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —Komisyon! 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAB-

Rl KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil* 
mistir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'» 

mn önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAB-

Rî KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini Yüce Heyetin oylarına sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca*-

mn önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRÎ 

KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz efen
dim,. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği
şiklik önergesini Yüce Heyetin oylarına sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Tahsin Türkây ve 

A^rı Milletvekili Nevzat Güngör'ün önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKA N— Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRÎ 

KESKİN (Kastamonu) — Beş seneden fazla 
hürriyeti bağlayıcı cezalar umumi af mahi
yetinde değildir. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın bu önerge
lerini mücmelen beyan eden esbabı mucibe-
lerini okutuyorum : 

Ek tekliflerimizin gerekçesi : Af Kanunu
nun 7 nci maddesi affın umumi prensip
lerine uy<mn değildir. Çünkü affın umumi 
prensiplerinden olan muadelet prensibini 
âdeta geriye itmiştir, Bir taraftan birtaJçiHi 
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cezalar fcr'î ve mütemmim neticeleri ile af
fın şümulüne alınırken, diğer taraftan bir 
kısım cezaların ise mahkûmlarının sırtında 
fer'i ve mütememim neticelerinden mürekkep 
bir kamburu bırakılmaktadır. 
' A f , şayet sadece cezayı kaldırıyorsa aftan 

beklenen sosyal fayda noksandır. Zira mah
kûm cezasını mahpushanelerde de çekip ce
miyet içine avdet edebilir. O zaman ceza
nın neticesi onu kıskıvrak bağlamıştır. Yani 
çoo'u zaman «Medeni ölü» halindedir. Af Ka
nunumuz bu acıdan ele alındılı takdirde 
7 nci maddenin şümulüne giren durumlarda 
cezası iki seneden aşağı olanların cezaları
nın bütün fer'i ve mütemmim neticeleri ile 
affın şümulüne alınması hem hakkaniyet, hem 
de umumi atıfet icabıdır. 

BARKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

(Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve Gire
sun Milletvekili Kudret Bosuter'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi ova sunuyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Reddedilmiştir. 

Metinde 7 nci, kabul etmiş olduğunuz sis
teme göre 6 nci maddeyi okunan ve yazılı ol
duğu şekli ile aynen oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler..; Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Metinde 8 nci, kabul etmiş olduğunuz esasa 
ğore 7 nci maddeye geçiyoruz. 

Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 8. — Mükellefler veva sorumlular 
adına kesilmiş olup da 29 Ekim 1965 tarihine 
kadar kesinleşmiş ve henüz tahsil edilmemiş bü
tün vergi cezaları ile gecikme zamları (mül ga 
vergi kanunlarına göre kesilmiş olanlar dâhil) 
vergi, aslının ödenmiş olması veya bu kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde öden
mesi halinde, affedilmiştir. 

İhtilaflı vergilerde tarafların malî veva idari 
kâza mercilerine müraeaatleri veya ihtilâfı de
vam ettirmeleri, mükelleflerin aftan istifadele
rine mgel olamaz. 

Ancak, ihtilâfın hallinde tamamen veya kıs
men haksız çıkan mükelleften haksız çıkılan 
vergi aslı yüzde on zamla tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi okutmuş bulunmakta
yım. Saym Erez, Sayın Akçal, buradalar mı 
efendim? (Yok sesleri.) 

Metinde yazılı sekizinci madde üzerinde söz 
veriyorum. Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
Sayın Ali Karahan, Millet Partisi Grupu adı
na Sayın Sami Bincioğlu. Grupları adına bu 
kadar. 

ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — C. H. P. 
Grupu adına söz istiyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de söz 
İstiyorum. 

BAŞKAN — Tekrar okuyorum. Zatı âliniz 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına mı beyanda 
bulunacaksınız? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Var mı yetkiniz bu hususta? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Yok. 
BAŞKAN — Yazılı yetki isterim. 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Sami Bi-

nicioğlu buyurnuz efendim. 

C. K. M. P. Grupu adına Kemal Aytaç'ı 
yazdım, C. H. P. Grupu adına Sayın Şefik 
İnan'ı yazdım. 

Şahısları adına konuşacaklar : Reşit Ülker, 
Orhan Birgit, Kenan Esengirn, Nihat Diler, 
Reşat özarda, Rifat Baykal, Kemal Aytaç, 
Âdil Kurtel, Hilmi Işo-üzar, ,Sami Biniciofflu, 
Nihat Bavramofflu, Mustafa Kaptan, Arif 
Ertunga, Faik Kırbaslı, Nuri Kodamanoğlu, 
İsmail Bovacıofrlu, Fahri Uğrasızoğlu, Hasan 
Ünlü, Halil Cop, Nuri Bayar. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BtNIClOÖLU 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sekizinci maddenin af kanun tasarısı şümu
lüne alınmasında isabetli olarak vergi cezalarının 
affı suretiyle piyasada 'bir ferahlık yaratmak ve 
mükelleflerin vergilerini kolaylıkla ödemelerini 
sağlamak gayesini güttüğünü kabul ediyoruz. An
cak, burada nazarı dikkatimizi çeken bir husus 
var. Maddenin birinci fıkrasını okuduğumuz za
man «Mükellefler veya sorumlular adına kesil
miş olup da 29 Ekim 1965 tarihine kadar kesin
leşmiş ve henüz tahsil edilmemiş olan bütün ver
gi cezaları ile gecikme zamları (Mülga vergi ka
nunlarına göre kesilmiş olanlar dâhil) vergi as-
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linin ödenmiş olması veya bu kanunun yürürlüğü 
tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmesi halin
de, affedilmiştir.» diyor. 

Şimdi burada ya vergi aslı ödenmiş olacak, 
yahut da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde ödenmiş olacak ki, verginin 
aslı, bu vergi cezalarının affından mükellef isti
fade edebilsin. Şu duruma göre altı ay içinde 
verginin aslını ödiyemiyeeek durumda olan bir 
mükellef bu atıfetten istifade edemiyecek demek
tir. Bu sebeple burada bir noksanlık görüyoruz. 
Yani, altı ay gibi bir tahdit konması kanaatimiz
ce bir af kanunu ile bu mükellefi vergisini öde
meye zorluyormuşuz gibi oluyor, yani maddenin 
mahiyeti, anlamı değişmiş oluyor. Bu bakımdan 
biz bu hususta bir değişiklik önergesi hazırlamış 
bulunuyoruz. Bu önergede 6 ay gibi tahdidedici 
şartlı olan husus kaldırılmıştır ve ancak bu şekil
de piyasada bir ferahlık yaratılmış olur ve vergi 
mükellefi de verginin aslını daha kolaylıkla öde
me imkânına kavuşur. Aksi takdirde birçok ver
gi mükelleflerinin vergilerini ödemeycmcmeleri-
nin mutlaka birçok sebepleri vardır. Öyle zan
nediyorum ki, hiçbir vatandaş vergisini ödiyebi-
lecek kudrette olup da vergi ödememezlik yap
maz. Binaenaleyh bunu bu şekilde kabul ettikten 
sonra bu altı aylık müddeti kaldırmak daha âdil 
olur kanaatindeyim. Saniyen yine maddenin son 
fıkrasında; ancak ihtilâfın hallinde tamamen ve
ya kısmen haksız çıkıldığı takdirde yüzde İÜ faz-
lasiyle ödenir, demektedir ki, bu da yine Af Ka
nununun içerisine alınmış olan bu maddenin ru
huna, maksadına aykırı düşmektedir. Bu husu
sun da kaldırılmasını ve maddenin şu şekilde ka
bul edilmesini Yüksek Heyetinize arz ediyorumı 
«Mükellefler veya sorumlular adına kesilmiş olup 
da 29 Ekim 1965 tarihine kadar kesinleşmiş ve 
henüz tahsil edilmemiş bütün vergi cezalariyle 
gecikme zamları (Mülga vergi kanunlarına göre 
kesilmiş olanlar dâhil) affedil mislerdir.» İhtilaflı 
vergilerde tarafların malî veya idari kaza merci
lerine müracaatları veya ihtilâfı devam ettirme
leri mükelleflerin aftan istifadelerine engel ol
maz.» Benim hazırlamış olduğum değişiklik öner
gesi budur. Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunu
yorum. Bu şekilde kabul edildiği takdirde bu 
vergi cezalarının affı hakkında düşünülmüş olan 
maksat daha iyi hâsıl olur, kanaatindeyim. Hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, C. K. M. P. 
Grupu adına. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KEMAL AY
TAÇ (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Af kanunu tasarısının 8 nci maddesi 
vergi cezalarının affına mütedairdir. Tasarı ye
rinde hazırlanmıştır. Yalnız 'bizim; görüşümüze 
gö-e bir - iki noksan tarafı vardır. Bunun için 
8 »]••' maddenin 1 nci "fıkrasının- değiştirilmesini 
talebedeceğiz. Vergi cezalarının, verginin aslı 
ödendikten sonra altı ay içinde verginin aslı
mı J ödenmesi halinde gecikme zamlariyle vergi 
cezaları affedilir, diyor. Bizim kanaatimize gö
re altı ay çok kısa bir zamandır. Altı ay içinde 
iş sahibi kimseler bu parayı belki yekten te
min edip ödeme imkânından mahrum olurlar. 

Ayrıca 6183 sayılı Kanunun 48 nci madde
sine göre müddeti uzattığımız takdirde borçla-
rrıı takside bağlatmak imkânım elde etmiş olur
lar. Bu suretle iş yerleri ve sanayiciler iflâsa 
gitmekten kurtulurlar ve dolayısiyle piyasadan 
jorç para, faizle para almak gibi bir durumla 
karşı karşıya gelmezler. 

Ayrıca maddenin üçüncü fıkrası bizim ka
naatimizce usulsüz olarak, yani bir suça iki de-
fa ceza vermek gibi bir durumda tedvin edil
miştir. Bu itibarla üçüncü fıkranın tamamen 
metinden çıkarılmasını teklif edeceğiz. Çünkü, 
bu üçüncü fıkra hukukun modern prensipleri
ne aykırı olmakla beraber, ceza affedilirken, 
üğer taraftan da şartlı bir taahhütle % 10 gibi 
bir ce/anm yeniden yüklenilmesi Af kanunu
nun ruh ana ve lâfzına aykırı olur. Bu sebeple 
biz bir değişiklik önergesi tanzim etmiş bulu
nuyoruz. Başkanlığa tevdi edeceğiz, iltifat bu
yurursanız memnun oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, iki defa 
Riyasete müracaat etmek suretiyle, İçtüzüğün 
185 nci maddesi gereğince kendinizi tebriye 
etmek maksaddyle ihtar cezasından kurtulmak 
üzere söz istiyorsunuz. Zatıâlinize bendeniz bu 
Meclisin Başkanı olarak bir ihtar değil, iki ih
tar vermek mecburiyetinde kaldım ve bu ihta
rı bilhassa ilk ihtarı verdiğim anda, siz hiçbir 
ceza tertibine salahiyetli ve mezun değilken bir 
Meclis Başkanına oturduğunuz yerden kendi 
kendinize, «'Ben de size bir ihtar veriyorum» 
diye bir ihtar tertibettiniz. Bu bakımdan bura
da sizin için bir ihtar yerine iki ihtar verilmiş 
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olduğu cihetle size söz vermeye imkân bulamı-
yacağım. Riyaset haksız tarizimizden ve yeriniz
den vuku bulan bu şekildeki salâhiyetsiz ceza 
tertibetmenizden büyük çapta ıstırap duymuş
tur. Dolayjsiyle bu ıstırap tahmin ederim Türk 
Milleti tarafından da duyulacaktır. 

Saat 20 ye gelmiştir. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Müsaade bu

yanın efendim. 

BAŞKAN — Bir ihtar olsaydı mümkündü. 
İki ihtar olunca bu İçtüzüğe göre mümkün de
ğildir. 

Saat 20 ye gelmiştir. Bu sebeple muhterem 
arkadaşlarım, yarın, 15 Temmuz 1966 Cuma 
günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 20,00 

..<.... 
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Bâzı suç ve cezalann affı hakkında kanun tasansının 6 ncı madesinin tayyı hakkındaki C. H. P. 
Grupunun ve Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın önergelerine verilen oyların sonucu 

(önergeler reddolunmuştur.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayı lıoğlu 

AMASYA 
Ahmet D miray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
ibrahim Sıtkı llatipoğh. 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altınkaya 

AYDLN 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
nasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

Üye sayısı : 450 
Oy veren'er : 326 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 231 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 123 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Feyzi Kalfagil 
EDİRNE 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali lha,an Göğüs 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati- Aka gün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadutı Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanh 
A. Coşkun Kırca 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 

Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
O-sman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan. 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

Turan Şahin 
NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Selâhattin Kılıç 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
M. Kemal Palaoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yi diz 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
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ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan UlubaJhşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AM Delâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toket 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Antuç 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinejek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Muıstafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşiıt Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetîn 
Celâl Kılıç. 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhon Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinası Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

ismail Hakkı Yılanlıoğhı 

' KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçeı 
M. Ziyaettin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 

Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÎIRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasıaoglu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakag 
Sadık Tekin Müftüoruı 
Kemal Doğan Sungun 

IÇekinser"] 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

[Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Recai Ergüder 

Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Refet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (I.) 

BURSA 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral (1.) 
Atıf Şohoğlu 
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DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M'edn Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin ı 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu (!.' 

OÜMÜSANTC 
Ali thsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Rpşnt Mursaloğlu 
nüsnü ftzkan 

İSPARTA 
Tahsin Argnn 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Ku;lay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
II hami Sancar (1.) 
Selim Sarper 

İZMtR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Turgut Göl o 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
(t.) 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ismet Kapısız 

Nazif Kumcu 
Seyit Faruk önder (I) 
Fakilı Özi'ak.h 
Faruk Sükaıı (B.' 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Hüseyin Doftnn (I.) 
Lûtfi Evliya oğla 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
İbrahim Aysuy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günoştan 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NFVŞEHİR 
Ali Baran Numancğlu 

NtfiDE 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdcmir Tüzün (I.) 

ORDU 
Raif Ay bar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Kadri Erog-an 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 

Rahattin TTznnoğlu 
Ilyas Kıl-ç (î.) 

SİİRT 
Misbah Oııgan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
n i m i işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğarı 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrnk 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Ay kan 
irfan Solma/er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
At al ay Akan 
Neemetfin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Korlamanoğ u 
Tursrut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t.) 

I Açık üyelikler] 
Çorum 1 

Yekûn 1 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısının 6 ncı maddesine 20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
mahkûmlarının ilâvesini istiyen Kastamonu Millet /ekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun ve Sinop Mil
letvekili Hilmi İşgüzar ile Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun önergelerine verilen oyları» 

sonucu 

(önergeler reddedilmiştir.' 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADİYAMAN 
Nazım Bay1.11oğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Ilasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Ililmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Üye sayısı : 450 
Oy veren'er : 281 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 177 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 168 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
İsmail nakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
trfan Aksu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin \taman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 

IZMlH 
Şevket Adalan 

Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
ihsan Kabadtyı 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuı 

MALATVA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARA§ 
Kemal! Bayazıt 

. Vefik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUÖLA 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoglu 

NtÖDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Gül ey 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran E vl iyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SIVA?» 
Nasuh Nazif Arsîan 
Oıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
M. Kemal Palaoğlu 
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TRABZON 

Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırrkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğaııoğlu 
Turhan Dilligil 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

A&RI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp * 
Kemal Bağcıoğlu 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLÎ3 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halü ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahroan Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERt 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

— 778 — 



M. Meclisi B : 111 14 . 7 . 1966 O : 2 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hamit Fendoğhı 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadık "Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

[Çekinser] 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 

[Oya kaUlrmyanlar] 

Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelıikbaş (t.) 

BURSA 
Sadrettin Çonga (t. Ü.) 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
ö . Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok. (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Nejdet Yücer 

DENtZLl 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral (t.) 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
.Nihat Diler 
Necati Güvem 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinü 
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ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (1.) 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞ A NE 
Ali thsan Çeîikkan 
oabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Cillİ 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mnrsaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Derairel 
(Başbakan) 

İÇETı 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgig 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erîcanh 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 

Bahattin Uzunoğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
tlhami Sanear (1.) 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
(î.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdem ir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Mehmet Necati Ka'&yeı 
İsmet Kapısız 

Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
(t) 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
t. nakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Şevket Rrşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUftLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nnmanoğlu 

NldDE 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat . 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (t.) 
Namık Kemal Tülezoglu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğl 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Oörentaş (1. 
Kinyas Kartal 

YOZCVT 
Turarut Nizamoğlu 
Celâl Sunernr (t) 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmcl Çetiner 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

~.*~ 
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Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasalının Komisyon tarafından yeniden tanzim olunan 
6 ncı maddesine (yeni 5 nci madde) verilen oylann sonucu 

(Madde kabul olunmuştur) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ahmet Topal oğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif At alay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Gü'er 
Ali thsan P'ubahşi 

AGRT 
Abdülbftri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bag>ıoğhı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa İkâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai E »güder 
Zühtü Pehlivanlı V 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı 
Oy veren'er 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

450 
279 
204 

75 
0 

Oya katılmıyanlar : 170 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

thsan Ataöv 
ARTVİN 

S^bit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
N'ahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALTKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Ahmet thsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlıı 
Halil îbrahim Cop 
ITami Tezkan 

BURDUR 
\. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasını Önadım 
ö. Doğan öztürkmen 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydi] 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDtRNE 
Tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
^amet Güldoğan 
FCevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
FTüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

ESKÎŞEHÎR 
Mehmet îsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sanca 

Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursalaoğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıg 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç, 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 
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ÎZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüspala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahît Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RÎZB 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslini d din Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Mnlâhat Gedik 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbelk 

Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URPA 
Halil Balkıs 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
Hatan Tez 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

Feyzi Kalfagil 
ELÂZIĞ 

Türkân Seçkin 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakçpk 
Arif Erfeunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

IZMlR 
Âdil Kurtel 
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Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Alparslan Türke^ 
Ahmet Üstün 

ANKARA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

[Oya kah 

Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK! 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (İ.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga (İ. Ü.) 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
ihsan Aklımı. 
Nejdet Yüeer 

NİĞDE 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 

D E N l Z H 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral (İ.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 
Kemal Satıı 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (t.) 

Orhan Kabibay 
M. Kemal Palaoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdı Orhon 

URFA 
Behiee Hat'ko (Boran) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
AU İhsan Çelifckan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Talisin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başibakan) 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğln 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İllıami Sanear (I.) 
Selim Sarper 
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Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Ali Naili Eırdeoı (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut GÖla 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun (1.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemirr 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İsmet Kapısız 
Nazifl Kurucu 

Seyit Faruk Önder (1.) 
Fakih özfakih 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (İ.) 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Oğıızdomir Tüzün (1.) 
ORDU 

Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Ali Fuat A] iş an (B.) 
llyas Kılıç (1.) 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Kar ah an 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş. (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

Corum 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
111. BİRLEŞİM 

14 . 7 . 1966 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında, Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusrct Tuııa'-
nın, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basm suçlularının ve bunlarla ilgili 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




