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olmuş diğer suçluların cezalarının affına 
dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 
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da'nm, Bâzı suç oe cezaların affı hak
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Mahmut 'Bozdoğan'ın, 
yialluklarm yetmemesi yüzünden ilk öğretim 
müfettişlerinin görevlerini ' gerektiği şekilde 
yerine getiremediklerine dair olan demecine 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz yeter öl
çüde yolluk verilmesinin yakında mümkün 
olacağı şeklinde cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'le, 
Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
lm'a Başkanlık teskeresinde yazılı sürelerle 
izin verilmesi kafbül olundu. 

Yapılan çağrılar üzerine Sovyet Birliğini 
ve Polonya'yı ziyaret edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kurulları ile ilgili lis
teler okunarak listede adı geçenlerin, dış 
'münasebetleri düzenliyen kanun ıgereğince, bu 
kurullara üye seçilmiş sayıldıkları bildirildi. 

Bâzı suç ve cezaların affına dair kanun 
(tasarısı ile (tekliflerinin maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam olunduğu ve 20 - 21 Ma
yıs suçluları ile ilgili m'addenin oylanmak 
üzere bulunduğu sırada C. K. M. P. Grupun-
dan Ibeş millet vekilinin ayağa kalkarak «ço-
ğunılulk yok» demeleri üzerine yapılan yok
lama sonucunda yeter sayının kalmadığı an
laşıldığından, 

18 Temmuz 1966 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime (saat 19,20 de) 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Boybeyli Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 
Kâtip 

Bilecik 
Şadı Binay 

SORU 

Yazılı Soru 

1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'nın Darende ilçesi ile köyleri

nin irtibatını sağlıyacak yolların • yapımının 
ne zaıman gerçekleştirileceğine dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına .gönderil
miştir. (7/182) 
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BÎRÎNOI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 113 neii Birleşimini açıyorum. 

2 , — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim... Oylama işlemi bitmiş
tir. 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç ve 
cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Bâzı 
orman suçlarının affına ve tazminatın terkinine 
dair; Kastamonu Milletvekili tsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suçlarla 
basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak mah
kûm olmuş diğer suçluların cezalarının affına 
dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski Kara Harb 
Okulu öğrencisinin affı hakkında Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç ve cezaların affı 
hakkında ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 
olayları ile ilgili suçlular ile diğer bir kısım suç
luların affına ve bir kısım idari işlemlerin değiş
tirildiğine dair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 
2/207, 2/223) (S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN — 5 nci maddeyle 'ilgili olarak ko
misyon tarafından gönderilen metni tekrar oku
tuyorum. 

(1) 79 S. Sayılı basmayazı 108 sayıh Birleşim 
tutanağı sonundadır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının 5 nci maddesinin 4 ncü madde ola
rak oya sunulmasını ve aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Madde 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından 
dolayı : 

a) Ölüm veya müebbet ağır hapse mah
kûm edilenlerin cezaları (20) sene muvakkat 
ağır hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er 
senesi affedilmiştir. 

c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'î ve mü
temmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişler-
dir. 

(a) ve (!b) bendleri hükümlerinden faydala
nanlar hakkında, bihakkin veya meşrutan tah
liye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin 
tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde 
bulundurulmaya, memuriyete alınmamaya veya 
muayyen bir meslek ve sanatın icrasının menine 
dair hükümlerle, cezaların infazı hakkındaki 
647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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T. C. K. nun 173 ncü maddesinin son fıkraları 
hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilmiş olup da, bu madde hükmünden 
faydalananların, meşruten tahliyelerinde dışar-
da geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak in
dirimden evvelki esas ceza miktarı üzerinden 
yapılır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler.... 

ORHAN BİRGIT (İstanbul) — Açık oylama 
talebimiz vardır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili açık oyla
ma talebiniz yoktur. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu okunan metni 4 ncü madde olarak oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Mustafa Uyar ve Sayın Ahmet 
Demiray arkadaşlarımızın yeni bir madde tek
lifi vardır. Bu teklif, önergede yeni bir 6 ncı 
madde diye numaralanmış, fakat 7 nci madde 
olmak lâzım galiba, Sayın Uyar. Çünkü 6 ncı 
maddeyi geçtik, yedinci madde olması lâzım. 
Bu yeni maddeyi 7 nci maddeden sonra mı tek
lif ediyorsunuz? 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın komisyon 'bunun 7 nci 

madde olması lâzım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Evet. 

BAŞKAN — Bu 7 nci madde ile ilgili öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Af kanunu tasarısının 6 ncı maddesi 5 nci 

madde olarak kabul edilmiş 'bulunduğundan, 
aşağıdaki hükmün 6 ncı madde olarak kabu
lünü arz ve teklif ederiz. Saygılarımla 

İzmir Amasya 
Mustafa Uyar Ahmet Demiray 

«Madde 6. — Her türlü yüksek öğrenim için 
burs almak suretiyle Hazineye vâki borçlanma
lardan dolayı Hazinenin maruz kaldığı zara
rın affı, faiz ve bil'umum masraf ve cezaları 
ödettirilmez» 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon' katılmıyor. 
Buyurun Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarımı; okunan takririmizden de 
anlaşılacağı üzere hu madde ile 'birkaç gün evvel 

kabul 'edilmiş olan ve fakat Af kanunlarında asla 
yer almaması gereken, hukuk mantığına ve ka
nun tekniğine aykırı olduğunu ileri sürdüğümüz, 
saibık Başbakan Adnan Menderes 'in örtülü öde
nekten dolayı Hazineye olan ve ceza mahiyetinde 
bulunmıyan borçlarının öddttirilan'emiş olması 
veya ödettirilmiyecek şekilde Af Kanununa, ka
nun tekniğine aykırı olarak, 'bir madde halinde 
getirilmiş ve Yüksek Meclisçe kabul edilmiş ol
ması karşısında yine bir cezai mahiyeti olmıyan 
ve fakat malî imkânsızlık yüzünden Devletin aç
tığı imtihanları kazanmak «suretiyle yüksek öğre
nimine devam etmek için muhtelif (bakanlıklardan 
burs alma imkânını bulan ve fakat hastalık se
bebiyle, maddi imkânsızlık 'sebebiyle, şu veya bu 
sebeplerle okullarını ikmal edememiş, bitireme-
mis d'olaıvısiyle Hazineye borçlu kalmış birçok 
noTenmlerimiz vardır. Bugün bunlar hakkında 
Maliyece icnai kovuşturma yapılmaktadır. İşitti
ğimize 've tesbilt ettiğimize göre 20 - 25 bin lira 
^varında olan hakiki alacağın1 faizierivle ve 
masraflariyle bugün baliğ olduğu ımeblâğ 50 000 
ı ;ra civarındadır. 5 000 veya 10 000 lira hakiki 
borçlu olan bir yüksek öğrencinin 10 000 ve-
^a 15 000 liraya yükselmiş borcu ile karşılaş
maktayız. Bunların hakiki miktarının ne ol
duğunu kati olarak tesibit edememiş1 olmakla be

raber birkaç milyon lira civarında olduğu kanı
lı ndayız. Bu şekilde kulacımıza gelmektedir. 

'Tahsisatı mestureyi bağışladığınıza göre, hiç
bir suitaksiri ve suiniyeti olmadan belki kendi 
'htivarmm dışarısında husule gelen sebeplerle 
Hazineye borçlanmış olan bu gibi yaltandaşl arı
mızın da durumlarını Yüksek Meclisin naızarı iti
bara alacağını ümidederek bu takririmizi vermiş 
bulunmaktayız. 

Her hangi bir polemiğe kaçmak 'istemiyorum, 
bir polemik de yapmak istemiyorum, hakikati ol
duğu gibi gözlerinizin önüne seriyorum. Takdiri 
Yüksek Meclise bırakıyoruz. Bu-gibi gençlerimi-

, zin de borçlarının1 ödetltirilmemesi suretiyle hiç 

46 — 



M. Meclisi B : US 18 . 7 . 1966 O : 1 

olmazsa nispî bir eşitliğin sağlanmasını rica edi
yoruz ve 'takririmizin bir madde olarak kabulünü 
'istifham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Benim de 

bu hususta önergem var. 
BAŞKAN — Hangi hususla efendim? 
NlHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Aynı hu

susta, talebeler hakkında... 
BAŞKAN — Efendim, siz yeni biy madde mi 

teklif ediyorsunuz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRÎ 

KESKİN (Kastamonu) — 8 nc'i maddede 'Sayın 
Başkan1. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz 8 nci 
maddeyle ilgili. Sayın Mustafa Uyar yeni bir 6 
ncı madde teklif ediyor. Siz de yeni bir 6 ncı 
(madde teklifine uyan bir önerge imi verdiniz? 

NİHAT BAYRAMOĞLU (iBolu) — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Demir ay. 
AHMET DEMİRAY (Amasya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, bir taraftan Dev
lete milyonlarca lira borcu olanlar (affedilirken, 
diğer taraftan okuyup memlekette hayırlı bir 
evlât olmak 'gibi samimî bir duygu 'ile çalbalamış 
fakat hiçbir kötü niyeti olmaksızın öğrenimini 
ta,mamlıyamamış veya fakülte değiştirme zorun
da kalmış, bir kısım memleket evlâtlarının burs 
ve tazminattan doğan asıl borç, faiz ve cezala
rını ödettirilmesine gönülleriniz razı olmaz 
kanısındayım. Zaten öğrenimini yarıda bırakma 
veya fakültesinden ayrılma, fakülte değiştirme, 
öğrenciler içn, aileleri için en büyük ezinç, en 
büyiük üzünltü olmuştur. 

Bu münasebetle yalnız öğrenci evlâtlarımızın 
değil, ailelerinin ıhatitâ kefalet Senedi imzalı-
yarilarının da acılarına bir de maddi acı ekli-
yon bu durum karşısında sıayın milletvekili ar
kadaşlarımızın sevgi ve acıma duygulariyle bü
yük çapta bağışlayıcılığı esirgamiyen Yüce 
Meclisimizin gerekli duyarlığı ıgösltenmelerini ve 
önergemizi kabul buyurmalarını saygılarımızla 
rica ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bir tarafta 6 ncı mad
deyle gün görmüş, yaşlı başlı tecrübeli insanla
rın Devlette olan l298 milyon liralık borçları affa 
uğrarken, diğer tarafta 'suçsuz gelişme çağında 
olan gençlerimizin' öğrenci evlâtlanmızm burs 
ve tazminattan doğan (haricen duyduğumuza 
göre ki bu 5 milyon lira tutmaktadır) diğer .ıf; 

lara giden borçlara göre binde 17 gibi küçük 
bir oranda bulunan öğrenci borçlarının, af dı
şında kalmasına gönüllerinizin razı olunıyacağı-
na kaani bulunuyoruz. 

Bundan dolayı eski önergemizi tamamlayıcı 
mahiyete yeni önergemizi sunarken sevgi, acı
ma ve bağışlayıcılık duygulariyle büyiük çapta 
dolu olan Yüce Meclisimizin bir kısım masum 
evlâtlanmızm da borçlarını affetmeyi esirgemi-
yeceklerine güveniyor, önergemizin kabulünü 
saygılarımızla rica ediyoruz. 

Yeni yedinci madde de bu duruma göre şu 
şekildedir : 

«Bütün askerî, sivil okullarda, üniversiteler
de, orta ve yüksek öğrenim yaparken, öğrenimi 
yanda balan veya fakülte değiştirme münase
betiyle vâki borçlanmalarda borçlann asılları, 
faizleri, cezalan bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar ödenmemiş olan zararlan ödetti
rilmez.» 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, şimdi oku
nan önergeye siz katılıyor musunuz? 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Katılıyorum, 
evet. 

BAŞKAN — Yani, eski önergenizi bu şekilde 
değiştiriyorsunuz, evet, diyorsunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun<uz Sayın Kodaman-
oğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, gerçekten affa 
lâyık bir konuyu kısaca arz etmek ve müzahe
retinizi dilemek için huzurunuzdayım. Sayın 
arkadaşlarım, bilindiği gibi 4489 sayılı Kanu
na göre, bir kısım memurlarımız bilgi, gör
gü ve ihtisaslarını artırabilmek için yurt dışına 
belli sürelerle gönderilmektedirler. Bu me-
murlanmızdan mühim bir kısmı en geç iki yıl 
içerisinde yurda avdet etmek mükellefiyetin-
dedirler. Buma mesnet kanun (beş yıllık müddet 
tanımasına rağmen, eski bir Bakanlar Kurulu 
kararıyla bu, iki yıla indirilmiştir. Oysa iki 
yıl içerisinde hem dil öğrenmek, hem de gittiği 
yabancı ülkede memuriyeti ile ilgili birtakım 
ihtisası itmam etmek imkânını bulamamaktadır
lar. Bu yüzden pek çok Devlet memuru zama
nında dönememekte ve sefalet pahasına da olsa 
orada ihtisas yapmaya devam etmekte, dokto-
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rasmı ya da ihtisasını alarak yurda dönmekte
dirler. Bu geçen zaman içinde hakkında tazmi
nat dâvası yürümekte, - Millî Eğitim Bakanlığı 
bu tatbiki yapar, bendeniz mazide o Bakan
lıkta çalıştığım için üzüntüyü yakından bilmek
teyim - tazminat hükmü kesinleşmektedir. Bi-
lâhara yurda dönen memur, Devlet hizmete 
kabul etse dahi, kesinleşmiş olan bu tazminatı 
ödemekle yükümlüdür. Oysa daha yüksek bir 
ihtisas ile yetişmiş, yurduna dönmüş ve Devlete 
hizmet arz etmektedir. Böyle misaller pek çok 
verilebilir fakat vaktinizi almamak için misal 
arz etmiyeceğim. Falkat öyle zannediyorum ki, 
daha ileni bir ihtisas için mahrumiyet pahası
na anlaşmasını ihlâl ederek tazminata mahkûm 
olmuş bu değerli memurların üzerinden ödiye-
miyecekleri bu yükü kaldıralım. Böyle Devlet 
hizmetine avdet etsinler ve bu yetişmiş insan
lardan âmme sektörü istifade etsin. 

Bu hususta mevcut madde ilâvesi teklifi ge-
nişletilcbilir. Sayın encümenin de dikkatine arz 
ötmek isterim. Mâruzâtım kendilerini ilgüendi-
rabildiyse lütfedip bu teklifi .alsınlar, bir kısa 
redaksiyon ile ihtiyaca saiilh bir şekle ifrağ 
edilebilir ve bir hizmet olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sayın 

Başkan ve muhterem milletvekili arkadaşlarım, 
şimdi müzakeresini yaptığımız, Af Kanununa 
ithal edilmesi istenen önerge, iki yönden be
nim çok garibime gitti ve size şimdi izah etti
ğim noktalardan tahmin ediyorum mümkün 
olamıyacaktır. 

Birinci esbabı tmucihesi şu : 
Bir kere biz bir Af Kanunu görüşüyoruz. 

Bu Af Kanununda işlenmiş bir suç ve karşılı
ğında bir cezanın olması lâzımdır. Biz işlenen 
suçlardan dolayı .cezaları affediyoruz. Halbu
ki Devlet hesabına okumak veya Devlet hesa
bına dış memleketlerde ihtisas yapmaik bir mu
kaveleye bağlıdır. Müessese talebeyi veya ken
disinin arzu ettiği memuru bir mukavele zım
nında Avrupa veya Türkiye içerisinde ihtisas 
için her hangi bir yere gönderir ve karşılığın
da kendisinden mukavele icaibı bir hizmet 
bekler. Bu hizmeti memur, Devlete ifa etmez
se yine mukavelede yazılı masrafı, faizini ve 
gereken tazminatı öder. Şimdi, müessese ile şa
hıs arasında veya talebe arasında münakit bir 

mukaveleyi affa tabi tutmamızın ne şekilde 
mümkün olacağını hukukçu arkadaşlarıma bı
rakıyorum. Bence sureti katiyede mümkün de
ğildir. Böyle olumca misalleri çok genişletmek 
lâzım. Yani Devlete karşı, Devlet müessesele
rine karşı her hangi bir şekilde yükümlü olup 
da, bir mukavele veya anlaşma ile yükümlü 
olup da bu vazifeyi ifa veya ika edemiyen 
insanlar, memurlar onlbinlerin üzerindedir. Bir 
misal söylediler burada. Beş milyon lira filân 
civarındadır, diye. 

Muhterem milletvekilleri arkadaşlarım, bu 
getirilen önergenin muhtevası asgari 200 - 250 
milyon civarındadır asgariden.. Çünkü bugün 
Devlet dairelerinde Devlet hesabına okumuş 
- muhtelif müesseselerin iktisadi veya normal 
Devlet müesseselerinde - 15 binin üzerinde yü
kümlü vardır. Bunlar muhtelif şekillerde ya 
tahsile gitmişlerdir talebe olarak ihtisas yap
mıştır, tahsil yapmıştır, dönmüştür, kendisine 
tahsil için para veren müesseseye muayyen bir 
hizmet ifa edecektir, bunu yapmamıştır. An
cak bu dışarda tahsile veya ihtisasa gönderi
len kimselerin arasında tekrar yurda döndük
ken sonra vazife görtmiyen, yanılmıyorsam, 
yüzde beş civarındadır. 

Bunum hakiki esbabı muciibesi şudur : He
pimizin yaptığı gibi meselâ bendeniz de Devlet 
hesabına okuduğum halde bakiye kalan iki se
nemi ifa etmek istemedim. Devlete, borcumu 
sıkarınız dedim, ödedim ve dış serbest sektör
le daha büyük bir imkânla çalıştım, Devlete 
olan borcumu da ödedim. Şimdi, bu yüzde beş
ler dışarda, piyasada çok daha rahat iş bula
bildikleri için Devlet müessesesine borçlarını 
mukavele gereğince öderler veya mahkeme 
yolu ile, mahkemenin tâyin edeceği meblâğları 
öderler. Bir de bunları affa ithal ettiğimiz za
man yüzde beşi kendi menfaati icabına Devle
tin kendisine yapmış olduğu hizmeti ve masrafı 
tepip daha iyi imkânlarla dışarda çalışma im
kânını vereceğiz. Ama yüzde 95 ine, «hayır, siz 
Devlet dairelerinde çalışacaksınız» diyeceğiz.. 
(Sağdan müdahaleler) 

ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Hayır, 
yanlış anlıyorsun.. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Mü-
made edin, onlara cevaplarımı arz edeceğim. 
Bir defa takrir o istikamette değildir. Kaldı 
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ki, böyle dahi olsa, ona dahi şu cevaplarım ye
teri kadar mânidir, tahmin ediyorum. Şimdi, 
yüzde 5 kişiyi bunun içerisine ithal ederseniz. 
rakam yine 5 milyon civarında değildir. Çün
k ü bunlar sadece taldbe değil, Devlet hizmeti 
•için ihtisasa gitmiş ve Devlete büyük paralar 
verdirmiş, masraf etmiş kişilerdir. Üstelik 
'ihtisas için gönderilen insanlar Devlet memu
riyetinde, Devlet kademelerinde kendilerinden 
istifade edilsin, dalha büyük, daha iyi vazife
ler ifa edelbilsin diye Devlet kasasından gönde
rilmek suretiyle okutulmuş kişilerdir. Bir mu
kavele akdedeceksimiz, memurları rızasıyla gön
dereceksiniz ihtisasa, aralarında memur ile Dev
let müesseseleriyle arasında bir mukavele de 
varıdır. Dönüp geleceksiniz, vazifeyi ifa etmi-
yeeeksin'iz. Bu bir suç değil, bir mukavelenin 
ıbir taraflı olarak bozulmasından, mukavele 
münderecatmın karşı tarafa yüklenmesinden 
ibarettir. Bir suç değildir ki, bunu affa ithal 
etmiş olalım. 

Kaldı ki, demin söylediğim gibi bunu affe
dersiniz de 10 binlerin üzerinde olan Devlet 
memuru §u anda Devletten para aldım, Dev
let hesabına tahsil gördüm ve ihtisas yaptım 
diye Devlet kapılarında ihtisas müddetlerinin 
karşıladığı miktar kadar seneyi mecıburen me
muriyet yapmakla geçirecektir. Bu da müm
kün değildir, affın umumilik prensiplerine 
aykırıdır. O cihetle sayın arkadaşlarımızın de
diği gibi değildir. Tahmin ediyorum, muhterem 
komisyon bunu 'gayet iyi bilecektir. Çünkü zan
nediyorum üç, dört 'gün evvel buna mümasil 
bir önerge verilmişti. O zamandan bu yana 
her halde bunun malî portesi hakkında bir ka
naat sahibidir. 

Şayet bu istikamette rey kullanırsanız ar
kadaşlarım çıkaracağınız af ikiyüz milyon üze
rinde bir meblâğ tutacaktır. Ve bu şekilde de 
Devletin elinde bulunan elit personeli kapıları 
açmak suretiyle senbesit piyasaya rahatlıkla çı
karmış olacaksınız. Bu da Devlet nizamını, Dev
let hizmetlerini son derecede büyük bir aksak
lığa götürecektir ve §u anda da birçok okuyan 
kardeşlerimizin de bulunduğunu nazarı itiba
ra almanızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekillöri, bu konu üzerinde geçen 

, gün bir takrir vermiş olmam hasebiyle söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Anadolu'nun 
fakir köylerinden bilhassa çocuğunu kendi para
sı ile okutamıyan birçok aileler ilk mektepten son
ra çocuklarını askeri astsubay okullarına veya 
yatılı sanat okullarına yazdırmaktadırlar. Bun
ların içerisinde her ne sebeple olursa olsun başa
rısızlığı dolayısiyle okulla ilgisi kesilen öğrenci
lerin netice itibariyle mektepte devam eden tah
sil sürelerine ait masraflar ailelerinden istenmek
tedir. Zaten çocuklarını normal şekilde bir orta
okul tahsili yaptırmaktan âciz durumda bulunan, 
malî imkânı buna müsait olmıyan bu fakir aile
ler, kendi yed'i ihtiyarları dışında olan ve sırf 
okulun başarısızlık kaydı ile kaydı silinen çocuk
larının tahsilinden dolayı binlerce lira tazminat 
ödemek zorunda kalıyorlar. Ve bunlar maalesef, 
Maliye temsilcileri her halde izah edeceklerdir, 
bu aileler çok fakir olduğu için seneler senesi bu 
dosyalar icrada dolaşmakta, her sene takibe ko
nulmakta, fakat tahsil dahi edilememekte ve Ma
liyeye ayrıca büyük bir yük ve külfet teşkil et
mektedir. Bu bakımdan bu gibi insanları bir defa
ya mahsus olmak üzere affetmekle bu külfetten 
kurtarmak aynı zamanda Maliyeye de bir kolay
lık sağlıyacaktır. Ben tahmin ederim ki, bu gibi
lerin tahsil edilemiyen tazminat miktarları birkaç 
milyondan fazla değildir. Biraz önce konuşan 
Sayın Selâhattin Güven arkadaşımız bir tazmina
tın affının Umumi Af Kanunu prensiplerine uy
gun olmadığını ifade ettiler. Bu doğru olabilir. 
Ama biz bu kanun ile Ali Ipâr'm 26 milyon lira
lık tazminatını affettik. Bir taraftan bir tek şah
sın 26 milyon liralık tazminatı affedilirken, di
ğer taraftan binlerce fakir Anadolu halkının bir
kaç milyondan fazla olmıyan tazminatını affet
mekte de hiçbir mahzur yoktur kanaatindeyim. 

Sonra arkadaşımızın ifade ettiği gibi Avrupa'ya 
gitmiş, ihtisas yapmış, gelmiş, Devlete karşı olan 
mecburi hizmetini yapmaktan kaçınmış bunlar 
affedilecek. Hayır, böyle bir şey olamaz. Devle
tin parası ile okuyan, Devletin parası ile yetişen 
ve gelip meslek sahibi olan insan Devlete hizmet 
etmek mecburiyetindedir. Kendisine verilen va
zifeyi yapmaktan kaçınırsa daha bol para ile bul
duğu işte kazancından o tazminatı ödemek mec
buriyetindedir. Böyle bir affın içine bunlar gi
remez. Bu bakımdan bu maddenin, tedvini haki
katen ıstırap içerisinde bulunan fakir, yoksul 
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Anadolu halkını büyük bir külfet ve ıstıraptan 
kurtaracaktır. Bu bakımdan bunun lehinde o; 
kullanılacağını ümidederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mun 
zam madde teklifini tekrar okutuyorum. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 
Uyar, buyurun. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; sözüme başlarken teklif 
mizin bir af kanununa, hukuk 'mantığı ve ka
nun 'tekniği bakımından, konu olamıyacağım 
belirtmiştim. Böyle bir teklifi vermiş olmamıza 
sebep, aynı şekilde suç ile ve ceza ile ilgisi ol
madığı halde, Af kanununa mevzu olmadığı 
kaide, tahsisatı mesturenin haksız ve yolsuz 
harcanmasından dolayı Hazineye vâki borçlan
manın, tazminatın, Hazine zararının sabık Baş
bakan Adnan Menderes'in dört milyon civarın
da kalan Hazine zararının tazimin ettirilmeme
si için Af kanununda özel bir maddenin kabul 
edilmiş 'olmasıdır. Bu sebeple bu takriri vermiş 
bulunuyoruz. Her ne kadar Devlet hesabına 
okuyan veya 'okumak istiyen bir kişi, bir genç, 
Devletle kendi arasında bir mukavele, bir akit 
akdederse de, Devlet memuru olan veya Hazi
ne namına para sarfına mezun olan kişiler de 
bu vazifeye girerken kanunların hudutları için
de Hazinenin parasını harcamayı kabul etmiş 
demektirler, o da bir nevi akittir. Binaenaleyh 
haksız harcamaların, Devlet parasının yolsuz 
harcamalardan doğan .tazminatların Af kanu
nuna bir mevzu oilamryacağı ne kadar açık ve 
bedihî ise, Af kanununda bunun affedilmesinin 
istenmiş olması karşısında biz de hakikaten, 
demin arz ettiğim gibi, kendi ihtiyarının dışın
da, elinde olmıyan sebeplerle -hastalıktır, şu
dur budur, başarı igösterememektir ve saire, 
ve saire - okullarını bitirememiş olmak suretiy
le Hazineye borçlu kalan ve bugün icra takibi 
altında bulunan, tahsillerini ikmal edememiş 
bulunan kişilere aittir. 

Eğer vermiş olduğumuz takrirde okulları 
bitirmiş olanların da bunun içerisine gireceği 
şeklinde bir anlam varsa, 'böyle anlaşılıyorsa, 
- maksadımıızı takrirde, belki ifadede güçlük 
çekmiş olabiliriz - bunu, bu izah ettiğimiz, bu 
arz ettiğimiz istikamette düzeltmek (mümkündür 
ve Sayın öüven arkadaşımızdan özür dilerim, 
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bu şekildeki borçların miktarı yüz milyonun, 
yahut da 50 ımilyonun, 20 milyonun üzerinde 
değil, tahminimize göre, birkaç milyonun veya 
üç - beş milyonun içindedir. Affettiğimiz tahsi
satı mesturenin üstünde bir borç değildir. Kal
dı ki biraz -evvel görüşen Reşat özarda arka
daşımın dediği gibi, biz burada bir çırpıda 26 
milyon lirayı dahi affettik. Binaenaleyh, ma
dem ki bir af ve atıfet havasına tutulmuş va
ziyetteyiz, bunu 'her hangi bir maksatla veya 
her hangi bir hissi sebeple yapmış olmıyarak 
bu şekilde, elinde, ihtiyarında lollmıyan sebep
lerle tahsillerini ikmal edememiş olmanın üzün
tüsü bir tarafa bu üzüntünün yanında icra ta
kibine mâruz kalmış olan kişilerin borçlarını 
ödettirmemek suretiyle böyle 'bir atıfet göste
rilmesini bu kanun tasarısı dolayısiyle örneğini 
verdiğimiz ve madde olarak kabul ettiğimiz bir 
jekilde, kabul etmiş olmanın herhalde maşerî 
vicdanda nuâkes bulacağı muhakkaktır. 

Bu itibarla, malî portesinin de fazla olmı-
yacağı kanısındayız. Takririmizi >bu şekilde 
tavzih ediyoruz. Tahsillerini bitirmiş, meslekle
rini icra etmeye sıra ıgelmiş, fakat binıbir türlü 
s< \ ep ve 'bahanelerle mecburi hizmetini yap
maktan kaçınmış olanlara değil, ellerinde söbe-
b olmadığı halde kendilerinde bir kusur bulun
mamak suretiyle tahsillerini ikmal edememiş 
olanlara racidir, takririmiz. Bu yolda tavzih 
ediyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi <geldi. 
İSMET KAPISIZ (Konya) — Komisyon bu 

hususta ne düşünüyor? 
BAŞKAN — Soracağız efendim komisyona. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Kifa

yetin aleyhinde söz istiyorum. 
Riyaset Makamına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın arkadaşlar; takrir mevzuunun daha bir kü
çük süre müzakere edilmesinde gerçekten fay
da vardır. Çünkü henüz gerektiği kadar an-
1 aşılamamış noktalar bulunduğu konuşan arlka-
daşlarımızın beyanlarından hissedilmektedir. 

Bir basit misal vermeliyim; Devlet memur
larının yurt dışı ihtısaslariyle ilgili 4489 sayılı 
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Kanundan doğma kesinleşmiş borçlar, memur 
yurt dışından dönse, Devlet hizmetine alınsa 
dahi ödenmek mecburiyetindedir. Çünkü, ke
sinleşmiştir. 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşuyorsu
nuz, Sayın Kodamanoğlu... 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Bir misal olsun diye arz ediyorum, Sayın Baş
kanım. Müzakerenin vuzuh bulmadığını izah sa
dedinde... 

BAŞKAN — Neticeten öylen oluyor. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 

Oysa kesinleşmeden avdet ettiğinde Maliye Ba
kanlığının müsadesiyle mecburi hizmete tahvil 
edilebilir; para ödemek yerine hizmet ifa eder
di. 

O halde izin veriniz, bu kifayetin aleyhinde 
oy veriniz ki, biz şu noktayı açıklıyahilelim: 
Kesinleşmiş borçtan ötürü yükümlü bulunan 
Devlete hizmeti kabul ettiği takdirde mecburi 
hizmeti ifa ettiği takdirde borçtan affedilsin. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Okunan kifayet Önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul et-
miyenler?... Kabul edilmiştir, 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum. 
(izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve Amas

ya Milletvekili Ahmet Demiray'm önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor ımu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efen
dim, malî portesi da!hi belli değildir, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler1?. 
Kabul etmiyenler?.. Kabul edilmemiştir. 

Yeni bir 7 nei madde teklifi var, Saym Me
sut Erez ve Saym Erol Akçal arkadaşlarımızın. 
bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişikte sunulan teklifin 7 nci madde olarak 

metne ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Kütahya Rize 

Mesut Erez Erol Akçal 
«Madde 7. — Bütçe harcamaları sırasında 

hizmet karşılıklarının usulsüz ödenımesi dolayı-
siyle yetkililer tarafından haksız iktisaplar ha
riç bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları 

hesabına aldırılan vergi, resim ve hare dışında 
kalan ve Sayıştay ile askerî ve adlî mahkeme
lerce suç ile alâkalı bulunmıyan ve sorumlular 
adına hükme bağlanmış Devlet alacakları ile 
hizmet ifa ve belgeleri saymanlıklara teslim 
edildiği halde mahsubu yapılamamış, âhizi üze
rinde kalmış olan bütçeden mütevellit avans 
artıkları bu Ikanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmiyen kısımları silinir. Bu madde
nin kapsamına giren ve henüz hükmedilmemiş 
çok yıllara ait zimmetler, hükmedilmelerini 
mütaakıp silinirler.» 

BAŞKAN — Bu munzam madde teklifi Ihalk-
kmda söz dstiyen var mı?... Yok. Komisyon ka
tılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katı
lıyoruz efendim. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Rey 
verecek durumda değiliz, izıah edilsin, kaç lira-

-ya mal oluyor, nedir?.. 
BAŞKAN — Sual sorma hakkınız var. Sua

linizi sorunuz lütfen. Çünkü Heyeti Umumiye-
ye ben sordum. Söz istiyen var mı diye. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sual 
soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
suali var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Hükü
met adına bir arkadaşımız cevap verecekler, 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. Kim verecekse buyur
sun efendim. Bakanlıktan vazifeli midir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet 
efendim, belgesi sizdedir. 

HÜKÜMET ADINA AHMET TEVFİK 
ALPASLAN — Daha evvel takdim etmiştik. 

BAŞKAN — Maliye Balkanı adına Bakanlık 
Temsilcisi Ahmet Tevfik Alpaslan, buyurunuz, 
efendim. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ AHMET TEVFİK 
ALPASLAN — Muhterem Başkan, saym mil
letvekilleri, teklif edilen madde ile affı isteni
len zimmetler ve tazminler malûm bulunduğu 
üzere esas itibariyle Sayıştay ilâmlarının ko
nusu olan zimmet ve tazminlere taallûk eyle
mektedir. 
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Bir (bakıma bu hizmet ve tazminlerin ceza
dan ziyade Hazinenin şahsi hakkına tallûk eden 
alacaklar gibi göründüğü vakası varit ise de 
ha'kikatte bunların hukuk muhakemelerinde 
dâva konusu olan Hazinenin şahsi alacakları 
muvacehesinde onlara nazaran, ceza mahkeme
leri tarafından hükmedilen ceza niteliği, karak
terini daha çok nisfbette taşıdıkları aşikârdır. 
Çünkü yüksek malûmları olduğu üzere, Yüksek 
Sayıştay bilhassa sayman hesaplarının incelen
mesinde daima o,bjektif kaidelere riayet eder 
ve Devlet masraflarını yapan, masraf evrakına 
imza koyan memurlarım o masrafı yaparken ve
ya o tahakkuk evrakını tanzim edip, tekemmül 
ettirirken içinde bulundukları sübjektif du
rumları, sübjektif tesirleri hesaba katmaz, kat
mamak durumundadır. Sayıştayın işleyişi böy
ledir. Halbuki idari hayatta yine takdir bu
yuru] acağı üzere, bazen objektif kaidelerin dı
şına zaman zaman taşmak zarureti hâsıl ol
makta ve birçok saymanla tahakkuk memunı 
bu zaruretin, tâbirim mazur görülsün, kurba-
aıı olmuş vaziyette, katiyen" ödiyemiyeceikleri, 
çocuklarıma, torunlarına sirayet ettiği halde yi
ne de ödeneımiyecek miktarlarda muazzam zim
met ve tazmin hükümlerinin altında bulunmak
tadırlar ve arz ettiğim gibi, Sayıştayın hesap
ları incelemesi ve muhakemesi usullerinin tama- I 
men objektifliği dolayısiyle hu tazmin ve zi!m- I 
•metler Hazinenin şahsi alacağı, mala mütaallik 
mütalebesinin mevzuu olmaktan ziyade bir ce- I 
za niteliğindedir. Günlerden beri devam eden 
müzakerelerde bu Af Kanununun se'bebi atıfet I 
olarak da oeyan edilmiş bulunmaktadır. Bu. I 
İtibarla, yüksek 'tasviplerinizle mazhar olursa, I 
muvafık olacağını Hükümet olarak arz ediyo- I 
ruz efendim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, soru var. 1 
Suali Hükümetten mi, Komisyondan mı sora- I 
caksmız? I 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Hükümet
ten... I 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın İncesulu. I 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bu okunan 

takririn (muhtevası sadece Hazine alacaklarını I 
mı ihtiva ediyor; yoksa özel idareler ve köyle- I 
rin durumu da dâhil 'midir? Açıklanmasını I 
rica 'ediyorum. I 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ AHMET TEVFİK 
ALPASLAN (Devamla) — Hazine alacakları- | 

dır efendim. Ben takriri o yönden inceleme
dim. Zannediyorum yalnız Hazine alacakları
dır. Yani genel bütçeden yapılacak masrafla
ra tallûk edecektir. 

BAŞKAN — Bir husus var efendim. Bura
da, Hükümet veya Komisyon net cevaplar ver
mek durumundadır. Zannediyorum şuna ait
tir, zannediyorum buna aittir, şeklinde olmaz. 
Komisyonun bu önergeyi geri alıp tetkik etme 
imkânı vardır. Tüzük kendilerine bu hakkı 
vermiştir. Şu anda sarih cevaplar verilmiyecek 
durumda ise önergeyi istesin, tetkik etsin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Tetkik 
edelim. Bizim şahsan durumumuz sarihtir. 
Yalnız tetkik edelim, geri istiyoruz. 

"BAŞKAN — Komisyon tetkik etsin, sualleri 
ondan sonra tevcih ediniz efendim. 

Şimdi Sayın Nuri Kodamanoğlu bir mun
zam madde teklifinde bulunuyor. 

Sayın Kodaımanoğlu, önergenizde te'barüz 
ettirdiğiniz bu 4489 sayılı Kanun nedir1? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Dev
let memurlarının bilgi, görgü ve ihtisaslarını 
artırmak üzere yurt dışına gönderilmeleri ile 
ilgili kanun. 

BAŞKAN — Şimdi bu 'munzam madde tek
lifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün 7 nci madde olarak ek

lenmesini arz ve teklif 'ederim. 4489 sayılı Ka
nundan doğan tazminat borçlarından kesinleş
miş olanlar, ilgililer Devlet hizmetinde kanu
nun gösterdiği süre çalışmak şartiyle affedil-
miştir. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — • Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu munzam madde teklifi hak
kında söz istiyen var mı efendim?.. Yok... Ko
misyon katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 8 nci madde daha evvel müzakeresi 
bitmiş olan ve ilgisi dolayıısiyle verilmiş öner
geleri de okunmasından sonra komisyon istemiş 
idi. Şimdi önergeler muvacehesinde yeni bir 
metin mi efendim bu ? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon yeni bir ımetin ge
tiriyor, 8 nci madde hakkında okutuyorum: 

Madde 8. — Mükellefler veya sorumlular 
adına 31 Aralık 1965 tarihine kadaıiki dönem
lere aidolarak kesilmiş olup, 'bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş 
bulunan vergi cezaları (Mülga vergi kanunla
rına göre kesilmiş olanlar dâhil) ile uygula
nan geoikme zamlar; taallûk ettikleri vergi asıl
ları kanunun meriyetinden itibaren altı ay içe
risinde ödendiği takdirde (Kanunun meriyetin
de vergi asılları ödenmiş olanlar dâhil) -affedil-
aniştir. 

İhtilaflı vergilerde tarafların malî veya ida
ri ikaza mercilerine müracaatleri veya ihtilâfı 
devam ettirmeleri mükelleflerin veya sorumlu
ların ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde 
ödenmesi kaydiyle aftan istifadelerime engel 
olmaz. 

Ancaik ihtilâfın hallinde tamamen veya kıs
men Ihaiksız çıkan mükelleften veya sorumlu
dan haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla 
tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönem
lere aidolarak kesilecek vergi cezaları hakkın
da da vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiy
le yukardaıki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak ve
rilmiş olan önergeleri sıra ile okuyup oylarını
za sunacağız. 

Birincisi Sayın Şefik İnan arkadaşımız ta
rafından verilmiştir. Bu önergede; bu madde 
plânın bütünlüğü ile ilgilidir. Bu sebeple Plâ
nın bütünlüğünü koruma Kanunu gergince Plân 
Komisyonuna havale edilmelidir, bunun He
yeti Umuımiiyede oya sunulmasını istiyorum. 
diyor. 

Evvelâ bu önergeyi oyunuzla sunuyorum: 
Plân Komisyonuna havalesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge Sayın Şefik İnan'a aittir ve 
grup adına verilmiştir. Bu önergede (Af ka
nunu tasarısının 8 nci maddesinin Hükümet 
teklifinin 6 nci maddesinde yazılı olduğu şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim.) diyor. 

Bu teklifin de Hükümet maddesini yazma
dığı için onu da okuyoruz: Hükümetin 6 nci 
maddesini 8 nci madde olarak okuyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ken
dileri izaJh etsinler efendim. 

BAŞKAN — Kendisi konuşması sırasında 
önergeye temas etti ve izah etti. Müzakere 
esnasında temas edilmemiş olsaydı mücmelen 
söz verdik. Şefik İnan şimdi bu okuduğum 
maddenin 8 nci madde olarak kabulünü istiyor. 

«Madde 6. — Mükellefler veya sorumlular 
adına 'kesilmiş olup da bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe 'kadar tahsil edilmemiş vergi ce
zalarından usulsüzlük cezalarının tamamı, 

Kusur ve 'kaçakçılık cezalarında, itiraz veya 
dâvadan vazgeçilmek ve vergi aslının taımamiy-
le birlikte cezanın 1/4 ü bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren ilik 3 ay içinde öden
mek kaydiyle bakiye 3/4 ü, 

İtiraz veya dâvadan vazıgeçilmdk ve vergi
nin aslının tamamı ile cezanın 1/3 ünün 2 nci 
3 ay içinde ödenmesi kaydiyle bakiye 2/3 ü, 

Af f edilmiştir.» 
BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA SABRİ KESKİN (Kas

tamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Torgay arkadaşımın önengesıi. 
Ahmet Torgay arkadaşımız da önergesinde 
maddeyi şu şekilde teklif ediyor: 

«MADDE 7. — 
Mükellefler veya sorumlular adına kesilmiş 

olup da 5 Haziran 1966 tarihine kadar kesinleş
miş ve henüz tahsiledilmemiş bütün vergi ceza
ları ile gecikme zamları (mülga vergi kanunla
rına göre kesinleşmiş olanlar dâhil) verigi aslı
nın ödenmiş olması veya bu kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesi ha
linde aff edilmiştir. 

Bu tarihe kadar bilcümle muamelâtta mali
yece yapılmış veya yapılacak kontrol neticesin
de tahakkuk edecek ihtilaflı vergiler de; taraf
ların malî ve idari kaza mercilerine müracaat
ları veya ihtilâfı devam ettirmeleri mükellefle
rin aftan istifadelerine engel olmaz. 

Ancak, ihtilâfın hallinde tamamen veya kıs
men haksız çıkan mükelleften haksız çıkılan 
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vergi aslı kesinleşmenin tebliğinden itibaren 
12 ay içinde zamsız olarak tahsil olunur.;» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKİN (Kas

tamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Talât Köseoğlu arkadaşımız tadil 
önergesinde: 

«Mükellefler veya sorumlular adına kesil
miş olup da, 5 Haziran 1966 tarihine kadar ke
sinleşmiş ve henüz tahsil edilmemiş vergi ceza
ları ile gecikme zamları (Mülga vergi kanun
larına göre kesilmiş olanlar dâhil) affedilmiş
tir. 

Altı ay içinde ilgililer müracaat ederlerse 
asıl vergi borçlarını, birinci taksidi peşin öde
mek şartiyle, 3 seneye ve dört müsavi taksite 
bağlatabilirler. 

Taksitlerden birini vâdesinde ödemiyenler 
ile taksitlendirmeye müracaat etmeyip de altı 
ay için asıl vergi borcunu ödemiyenler bu mad
denin sağladığı aftan faydalanamazlar.» 

Şeklinde bir madde teklif ediyor. 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKlN 

(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel arkadaşımı
zın teklifi aynen şöyledir : 

«Madde 8. — 
Mükellefler ve sorumluların 5 Haziran 1966 

tarihine kadarki muamelelerinden ikinci kesi
len ve kesilecek olan usulsüzlük ve kusur ceza
larının, vergi aslı bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren 3 ay içinde ödenmesi şartiyle affedil-
miştir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADÎNA SABRI KESKÎN 

(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edümeımiştir. 
Sayın Sarrui Binicioğlu arkadaşımızın öner

gesi : 

«Madde 8. — 
Mükellefler veya sorumlular adına kesilmiş 

olup da 29 Ekim 1965 tarihine kadar kesinleş

miş ve henüz tahsil edilmemiş bütün vergi ceza
ları ile gecikme zamları (Mülga vergi kanunla
rına göre kesilmiş olanlar dâhil) affedilmişler
dir. 

ihtilaflı vergilerde tarafların malî veya 
idari kaza mercilerine müracaatları veya ihti
lâfı devam ettirmeleri, mükelleflerin aftan isti
fadelerine engel olmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKlN 

(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kemal Aytaç arkadaşımızın önergesi: 

«Madde 8. — 1 Mükellefler ve sorumlular 
adına kesilmiş olup da bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, teminat olarak para alın
mış olsa dahi, henüz tahsil •edilmemiş vergi ce
zaları ile gecikme zamları (Mülga vergi kanun
larına göre alanlar dâhil) gecikme zamları ver
gi cezaları, aslının bu kanunun yürürlük tari
hinden itibaren bir yıl içinde ödenmesi halinde 
affedilmiştir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKlN 

(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu da şu teklifi yapı

yor : 
«Ek fıkra : 
Sivil veya askerî, orta veya yüksek derece

li Devlet okullarının her hangi birinde öğrenci 
iken, 5 Haziran 1966 tarihine kadar okullariyle 
ilişkilerinin kesilmesi yüzünden, haklarında 
tazminat tatbikatı açılanlardan veya açılacak 
olanlardan bu tazminatların ödenmesi ile ilgili 
gecikme zam ve cezaları birinci fıkra hükmüne 
tabidir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKlN 

(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nihat Diler : Bu 8 nci maddenin son 
fıkrasının metinden çıkarılmasını istiyor. 

Komisyon katılıyor mu ? 
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KOMİSYON ADINA SABRI KESKÎN 
(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. KaMl edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nihat Bayramoğlu önergesinde : 
«Ecnebi memlekete gönderilen talebe ile 

meccani 'leyli talebenin mecburi hizmetlerine 
dair 1237 Nolu Kanun ve ek kanunlar hükümle
rine göre taahhütlere riayetsizlik veya yüküm
lü oldukları hizmeti görememek yüzünden 1966 
malî yılı başına kadar masraf ve tazminata 
mahkûm olanların tahsil edilemiyen harçları
nın asılları ödenmek şartiyle ceza ve faizle Ma
liye dairelerince usulüne göre terkin olunur.> 

Diyor. 
Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKlN 

(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nihat Bayramoğlu'nun ikinci öner
gesi 8 nci maddeye bir fıkra ilâvesini istiyor. 
ilâvesini istediği fıkra şudur : 

«5006 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
80, 82, 83 ve 140 nci maddelerinde derpiş olu
nan prim teminat ve cezai müeyyideden müte
vellit para cezaları.» 

BAŞKAN — Böyle bir fıkra ekliyelim di
yor. Komisyon ? 

KOMİSYON ADINA SABRI KEıSKlN 
(Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa hitaben verilmiş ve yi
ne Sayın Fahri Uğrasuzoğlu'nun bir önergesi 
var. Bu önergede : 

«5 Haziran 1966 tarihine kadar mükellefler 
veya sorumlular adına her hangi bir sebeple ke
silmemiş veya kesinleşmemiş olan vergi cezala-
riyle gecikme zamları da 1 nci fıkra hükmüne 
tabidir.» 

Komsiyon ? 
KOMİSYON ADINA SABRI KESKlN 

(Kastamonu) — Efendim bizim takririmizde 
esasen bunlar nazarı itibara alınmıştır, doğru
dan doğruya katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Kırbaşlı, Sayın Şevki Güler ve Sayın 
Mehmet Göbekli ve arkadaşlarına ait bir öner
ge vardır. 

FAtK KIRBAŞLI (Burdur) — önergemizi 
izalh etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Siz daha evvel bu mevzuda ko
nuşmamış mıydınız? 

FAtK KHÜBAŞLI (Burdur) — Hayır ko-' 
nuşmadım. 

BAŞKAN — Buyurun izah edin. 
FAtK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, Sayın milletvekilleri; bu 8 nci maddeye bir 
fıkra eklenmesi münasebetiyle vermiş olduğu
muz önerge; 1938 yılından 1965 yılma kadar 
Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğünün me
mur statüsüne dâhil olmıyan kimselerin afyon 
alımlaır münasebetiyle kendilerini eiksper ola
rak kullanmaları zamanında bu afyon sütü 
alımları münasebetiyle yapmış oldukları eks
pertizlerde (gayet tabiî biliyorsunuz ki, bun
lar daha ziyade gözle ve burunla ekspertiz et
mektedirler) bunların mağşuş olduğu anlaşıl
mıştır. Yani bilâhara satımlarından evvel lâbo-
ratuvarlarda gözle ve burunla yapılan tahliller 
neticesinden mütevellit kendilerine birtakım 
zimmet çıkarılmış bulunmaktadır. Da'ha doğru
su zimmet de değil de tasnif hatası olarak .ara
daki fark kendilerinden tahsil edilmeik isten
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu zamana kadar 5 mil
yon, 5,5 milyon kilo kadar afyon sütü satına-
lınmış ve 228 - 230 milyon lira para ödenmiştir. 
Bunun için desadece 38- vatandaşımıza 150 - 160 
'bin lira civannda bu tasnif hatası olarak ara
daki fark maledilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım bu af problemi içerisin
de vergi cezalannm affı ve buna mümasil diğer 
birçok maddî bakımdan mütalâa edilebilecek 
af mevzuları hepimizin gözü önünde iken bu 
türlü vatandaşlara! da kendi ihtiyarında olmı
yan ve sadece teknik bir hata yüzünden (ki, 
milyonlarca lira kazandırmışlardır. Bu eksper
ler Ofis Genel Müdürlüğüne) burunlariyle ve 
gözleriyle yaptığı ekspertizlerden mütevellit 
bir lâ'boratuvar karşılaştırmasından kendilerine 
bu tasnif hatası olarak ödettirilmek istenen çok 
cüai miktarında bu 38 - 40 vatandaşın kurta-
nlması babımda bu 8 nci maddenin sonuna bir 
fıkra eklenmesini arz ve rica ediyoruz ve bu 
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maksatla da bir önerge vermiş bulunuyoruz, il
tifat göstermenizi istirham ederiz. 

BAŞKAN —Sayın Kırbaşlı'nm verdiği öner
ge şudur : 

•«Tasarının. 8 nci maddesine, metindeki 8 nci 
maddeye, Toprak Mahsulleri Ofisi memuru ol-
mıyan eksperler marifetiyle 1938 - 1955 yıll.a-

. randa satınalman afyonlar da tesbit edilen tas
nif hatalarından mütevellit 'borçları affedil-
miştir, fıkrasının ilâvesini istiyoruz» diyorlar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA-
IL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan ; bunun bu maddede yeri yoktur. Ancak ayrı 
Ibir madde olarak düzenlenmesi iktiza 'etmekte
dir. Tetkik etmek üzere sadece hu takriri geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergelerin tamamı
nı alıp tetkik ettiniz, Sayın Komisyon Başkanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Tetkik et
tik efendim, daha evvel de ayırmıştık. Diğerle
rine iştirak etmiyoruz. Bunun bu madde içeri
sinde yeri olmadığından dolayı 8 nci madde 
içinde tedvinine imkân görmüyoruz. 

BAŞKAN — imkân görmüyorsanız, bu mad
de dolayısiyle katılmıyorsunuz delmektir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ay
rı bir madde olarak tavzih, ediyoruz Sayın Baş
kanım, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu takririn al
tında o kadar çok imza var ki, yalnız sizin ayrı 
bir madde olarak tavzih ediyorum demiş olma
nız bunu değiştirmez. Böyle bir tasavvurunuz 
varsa ve yine bu kadar imza lüzumlu ise yeni 
bir önerge verebilirsiniz. 

Bu madde dolayısiyle komisyon katılmıyor. 
Bu maddeye uymaz bu diyor. 

Oylarınıza sunuyorub. Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

'Sayın Reşat özarda da şöyle bir ek fıkra 
teklif ediyor. Diyor ki: «Askerî ve sivil okullar
da başarısızlık sebebiyle çıkarılanların tahsil 
borçları, faiz ve masraflariyle birlikte affedil-
miştir.» Komisyon ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAÎL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Aynı konu
dur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN —- Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın ibrahim BQZ önergesinde bir ek fıkra 
teklif ediyor. Teklif şudur: «Orta ve lise dere
cesinde olan okullarda Devlet hesabına okuyan
ların her hangi bir sebeple disiplin kurulu ka
ra riyl e çıkarılanlar hakkında alınması gereken 
tazminatlar affedilmiştir.» Komisyon* 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şevki Yücel'in... 
ŞEVKİ YÜCEL (Saımsun) — Geri alıyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Şevki Yücel önergesi

ni geri alıyor. 
Sayın Turhan Feyzioğlu da «Bu 8 nci mad

denin metinden tayymı teklif ederim» diyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, önergemi izaih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun .efendim, önergenizi 
izah sadedinde size söz veriyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU '(Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının ilk şek
line nazaran bu madde öylesine garip bir şe
kilde ıgenişledi ki, yaptığımız tahkikata göre, 
yüz milyonlarca lira Devlet, Hazine alacağı bir 
kalemde bir madde ile silinmektedir. Yüz mil
yonlarca lira derken bunu bir hesaba müste-
nidolarak arz ediyorum. Tesbit ettiğimiz rakam 
doğru ise, 300 milyon lira, yani yedi bin köy 
okulu dersanesi. Yedi bin iköy okulu dersanesi 
bu madde ile bağışlanıyor, görünüş bu. Madde 
kasti vergi kaçakçılığı suçlarını da'hi affedecek 
şekilde ıgenişletilmiştir. Madde,-vergilerini öde
miş olanları bu tutum karşısında âdeta yaptık
larına ıpişman edecek ve bu memlekette, «Vergi 
ödemek akıl kârı değildir, yengisini ödememek 
ve kaçırmak daha akıllıca bir harekettir.» de
dirtecek tarzda (genişlemiştir. Bundan dolayı 
hassasiyet gösteriyıor ve üzerinde duruyoruz. 
Sadece bir madde üzerinde muhalefetimizi tes
cil etmek için değil, söz isteme gayretimiz, 
önergeler vermemiz, uğraşmamız, belki bu mad
denin muhtevası yeter derecede ıgözılerine çarp
mamış iolan arkadaşlarımıza bu maddenin vaha-



M. Meclisi B : 113 18 . 7 . 1966 O :""! 

metini anlatmak ve hatırlatmak içindir. Ben 
çok isterdim iki, sevk ettikleri tasarıya pek çok 
yenilikler ekleyen ve Hükümetin dahi aklın
dan ıgeçmiyecek ölçüde Maliyenin imkânlarının 
azaltılmasına yol açan 'bu değişiklik karşısında, 
Hükümet Ibu kürsüye ıgelsin de benim şimdi 
yaptığım vazifeyi yapsın. Ben isterdim ki, Ma
liye Vekili ıbu kürsüye çıksın, «Beyefendiler ne 
yapıyorsunuz ?» desin. 

Arkadaşlar, affedilen sadece yüz milyonlar 
değil, düşününüz ki ıbu Devletin Siyasal Bilgi
ler Fakültesinden, Hukuk Fakültesinden, İkti
sadi ve Ticari Akademilerden mezun olarak va
zife gören hesap uzmanları, maliye müfettişleri 
vardır. Bu İhesap uzmanlarının ve maliye müfet
tişlerinin 'görevi nedir? Birçok vergi kaçakçı
ları arasında hir kısmını yaJkalıyabilirler, yap
tıkları sondaj usulü denemelerle. Kiralar veri
lir, maaşlar verilir, ıbu değerli memleket evlât
ları vergi kaçakçılarını yakalasın diye yurt dı
şında ihtisas sahibi 'olurlar. Yurt dışında bun
ları yetiştirmek için milyonlarca lira döviz akı
tılır, gelirler, uğraşırlar ve uzun yıllar uğra
şarak teshit ettikleri ne kadar kaçakçılık var
sa - kasti kaçakçılık suçları dâhil - bütün bun
ları 'bir kalemde affedersiniz. Ondan sonra da 
o insanlara dönüp, huyurun vazifeye devam 
edin, dersiniz ve çok endişe ederim ki, onlar 
da, «Biz 'çalışıyoruz çalışıyoruz, fakat ne hik
metse, Hükümetin sevk ettiği tasarının da çok 
ötesine geçerek vergi kaçakçıları başı hoş bı
rakılıyor.» der. 

Sayıştay çalışacak, kendisine tevdi edilmiş 
olan imkânları kötü kullanmak suretiyle Devle
te karşı zarar ika ettiği için tazminata mah
kûm olan insanları tesbilt edecek, bir kalemde 
affedeceğiz. Hesap uzmanları çalışacak, maliye 
(müfettişleri kadrosu çalışacak bir kalemde sile
ceğiz. Arkadaşlar, bu Devletin müesseseleri han
gi şevkle, hangi aşkla çalışacak1? Bunu bir mu
halefet sözcüsü olarak, hir muhalefet partisinin 
milletvekili olarak ıbizim söylememizden evvel 
Devletin yüce menfaatlerinin en az hizim ka
dar Ibelkçisi olmak durumunda bulunan ve bu 
tasarıyı sevk ederken bu ıgenişliği düşünmemiş 
olan Hükümet niye Söylemez? Hükümet niye 
buraya ıgelip de, «Efendiler, insaf ediniz, bizim 
sevk ettiğimiz metinde affı ıgetiriyorduk ama 
hu affın sınırları vardı, hiç değilse verginin as
lını dahi ödememek için mahkeme kapılarında 

bizi uğraştıran, vergiye itiraz eden, ödememek 
için çalıdan insanlara diyorduk ki, eğer vergi
nin aslını ö dersen cezasından kurtulursun, ama 
hemen ödemek şartiyle. .Siz bunu da değiştir
diniz. Yapmayın bunu.» demiyor Hükümet? Ce
zasını affediyoruz, gelen .metin budur, dikkati
nizi çekerim. Cezasını affettiğimiz insan, gidip 
aslını da ödememek için daha yıllarca itiraz ko
misyonu, temyiz komisyonu ve Danıştayda uğ
raşabilecek. Demiyoruz M, eğer uğraşabilirsen 
ben bu borcumun aslimi dahi ödememek için 
yıllarca Devleti uğraştırırsam o takdirde sonun
da vergi kaçırdığım son mahkeme kanaliyle sa
bit olursa cezasını da öderim diye buna katlan 
demiyoruz. Vergi kaçakçısına, «Verginin aslını 
dahi ödememek imkânını açık tutan dâva yolu 
mahfuzdur, öonunda vergi kaçakçılığından 
mahkûm olsa dahi ıbu af kesin olarak caridir, 
yine aftan istifade eder.» diyoruz. 

Arkadaşlar bu şartlar altında kim dâvasın
dan vazgeçer? Aslını dahi ödememek için bu 
dâvaya devam eder. Yani insan hayretler için
de kalıyor, hakikaten isyan hissi içinde kalı
yor. 

Değerli arkadaşlarım, istirham ederim, Dev
letin yüce menfaatleri adına (geçen gün de arz 
3tt.iğim gilbi, Devlete olan tohumluk (borcu için 
tarlası satılanların adına, Ziraat Bankasına bir
kaç yüz lira iborcu için, tek öküzü, tarlası satı
lan vatandaşlar adına altında kimbilir kaç mil
yonların yattığı şu maddeyi reddedelim. Birkaç 
yüz milyonun yattığını ıbiliyorum. Ama bunun 
için de çok ıbüyük miktarlara baliğ olan kaçak
çılıklar olması ihtimali vardır. Kimin malını 
kime bağışlıyor Yüce Meclis? Buna hakkımız 
yoktur arkadaşlar. Bir Meclisin yetkilerinin bir
takım hukukî sınırları vardır, birtakım ahlâkî 
sınırları vardır, istirham ederim, hiç değilse, 
(Kasti olmıyan suçlar, kasti olan suçlar) diye 
ayırma yapan hir metne iltifat edelim dedik. 
Kimse razı olmadı. Rica ettik, hiç değilse ver
gi kaçakçısı anasını, verginin aslını ödememek 
için uğraşmaya devam ederse, kaçakçılık yap
tığı mahkeme karariyle sabit olduğu zaman, ce
zasını ödesin , dedik. Buna dahi iltifat huyu-
rulmadı. 

Bu maddenin bu şartlar altında geçmesin-
dense tamamen tayyedilmesi yerinde olacaktır. 
Devletin yüce menfaatleri adına bir defa daha 
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'vicdanlarınıza hitabediyorum. Saygılar sunarım. 
Bağışladığınız şeyin yedi bin köy okulu dersa-
neısi olduğunu unutmadan reylerinizi veriniz 
arkadaşlarım. (Muhalefet sıralarından alkışlar.) 

[BAŞKAN — Komisyon tay önergesine katı
lıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRÎ 
KESKİN (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tay önergesine ka
tılmıyor, oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Ka(bul edilmemiştir. 

iŞimidi komisyonun önergesini yeniden oku
tup 'oylarınıza sunacağım. 

(Adalet Komisyonu önergesi tekrar okun
du ) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
n iştir. 

Şimdi kabul edilmiş olan 'bu metni 8 nei 
madde olarak oylarınıza sunacağım. 

(Komisyonun -getirdiği metin tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. Simidi kabul edilmiş olan bu 
metni 8 nei madde olarak oylarınıza sunacağım. 
Ancak daha evvel yeni bir 7 nei madde teklifi 
komisyona havale -edildiği için onun da kabul 
edilip ©dilmiyeceği şu anda belli olmadığından 
ileride bu madde numarası 7 nei maddenin ka
bul edilip edilmemesine göre değişecektir. Bu 
tavzihle kabul ettiğiniz metni 8 nei madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Et-
riyenler... Kabul edilmiştir. 

9 neu maddenin müzakeresine sıra geldi. 
P neu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı bendlerde gös
terilen suçlar; 5 ve '6 nei madde hükümleri sak
lı kalmak şartiyle, *bu kanun hükümleri dışın
da bırakılmıştır. 

A)1 Türk Ceza Kanununun 125, 12'6, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerin
de, 135 nei maddenin 2 nei bendinde ve 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nei mad
delerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 
172 nei maddelerinde gösterilen şekilleri; 
163 ncü maddenm 1 nei fıkrasında, 164, 165 ve 
166 ncı maddelerle, zimmet ve ihtilas suçları; 
4] 4, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 neu madde

lerinin 1 nei fıkrasiyle 431, 435, 436, 440, 441, 
491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 
508 ve 510 neu maddelerinde yazılı suçlar. An
cak ; 

1. Kaçınmanın, evlenmek maksadiyle yapıl
dığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 ncı maddenin son fıkrasının asli hüküm ola* 
rak tatbik edildiği; 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Ka
nununa göre 'zimmet ve ihtilas suçlarından do
layı hükmedilmiş veya hükmedilecek zararın 
tamamen ödendiği; 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 
493 ncü maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını 
bitirmemiş ıbulunanlar tarafından işlendiği; 

Ha Herde bu kanunun 1 nei maddesi uygula
nır. 

B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanun
larında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 
369, 370 ve 373 ncü maddesinin 1 nei fıkrası 
ve 374 neü maddesinde yazılı suçlar ve bunla
rın 411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösteri
len şekillerin. 

C)' Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya 
kadar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suç
ları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname 
ve tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olur
sa olsun döviz ziyamı intacetmemiş bilûmum 
fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve teb
liğlere göre suç sayılıp da sonradan çıkarılan 
kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan 
fiiller; istimal veya istihlâk maksadiyle işlen
miş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun 
ek 2 nei maddesinin I, II, I II ncü bendleri ve 
IV ncü bendinin 1 nei fıkrası hükmü, 3078 sa
yılı Kanunun ek ve tadillerini ihlâl eden fiil
ler, eif kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen (2 500 li
ra dâhil) gümrük kaçakçılığı île tekel kaçak
çılığı suçları, 3437 sayılı Tütün ve tütün inhi
sarı Kanununun 90 ve 91 nei maddelerine mu
halefet suçları hariç; Kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 ve Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bun
ların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyliyen 
fiiller. 

Ancak 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü 
ayrık olmak üzere 1567 sayılı Kanuna muhale
fet suçlarından (dolayı hükmedilmiş veya edile-
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cffk olan hürriyeti bağlayıcı cezalardan üçer se
nesi ile para cezalarının üçte biri affcdilmiştir. 

Ç) Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
218 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (G) ben
dinde gösterilen şahısların Anayasa Mahkeme
sine intikal eden dâvalarına ilişkin suçlar. 

D) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 
59 ncu maddeleriyle 91, 131 ve 132 nci madde
leri ve 148 nei maddenin (B) bendi ve yukarıki 
beııdlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine 
atıf suretiyle cezalandırılan.'suçlar. 

E) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet 
ağjr hapis cezasına mahkûm edilmiş veya edile
cek olanlar. 

F) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 
suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren 
suçlar, 

G) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 
340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 

H) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı 
suçlar. 

BAŞKAN — Bu madde dolayısiyle grupla
rı adına sırasiyle bize isim yazdıranları okuyo
rum : 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Cengiz Ekinci, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker, C. II. 
P. Grupu adına Sayın Ferda Gülcy, M. P. Gru
pu adına Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce, M. P. 
Grupu adına Sayın Necati Güven, T. İ. P. Gru
pu adına Saym Behice Hatko Boran, C. K. M. P. 
Grupu adına Saym Muzaffer Özdağ, A. P. Gru
pu adına da Saym Abbas AH Çetin söz istemiş
lerdir. 

Şahıslan adına söz istiyenler ise sırasiyle; 
Nuri Kodamanoğlu, Orhan Birgit, Nihat Diler, 
Reşat Özarda, Rifat Baykal, Kemal Aytaç, Âdil 
Kurtel, Hilmi İşgüzar, Sami Binicioğlu, Maz-
har Arıkan, Nihat Bayramoğlu, Mustafa Kap
tan, Arif Ertunga, Faik Kırbaşlı, Mustafa Uyar, 
İsmet Angı, ismail Boyacıoğlu, Hasan Tez, 11-
hami Ertem, Fahri Uğrasızoğlu, Hasan Ünlü, 
Nevzat Şener, ismail Sarıgöz, Kemal Bağcıoğ-
İLi, Hamdi Orhon, Hasan Lâtif Sarıyüce, Gıya-
setthı Karaca, Türkân Seçkin, Hasan Türkay, 
Sül"yman Arif Emre. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydediyorum. Abdurrahman 
Güler. 

Şimdi komisyon söz istiyor, buyurun Saym 
Komisyon Bar/kanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bu tasarının 2 nci maddesinin müzakeresi 
sırasında da izah etmiştim, halen görüşülmekte 
olan 9 ncu madde aftan istisnaları tadadeden 
maddedir. Ancak, düzenleniş şekli itibariyle is
tisnaların istisnaları da bu madde içerisinde ele 
alınmıştır. Komisyon olarak şunu itiraf etmek 
mecburiyetindeyiz ki, komisyondaki müzakere
lerde bu Mecliste başlangıçta ne şekilde cereyan 
etmişse aynı hava içerisinde olmuştur. Bu iti
barla bâzı meseleler ve teknik hatalar oylama so
nucu doğmuştur, bunu müdrikiz. Şimdi bu mad
denin müzakeresi sebebiyle muhterem milletve
kili arkadaşlarımızdan istirhamımız, madde hak
kındaki bütün beyanlarını yapsınlar ve tadilini 
istedikleri hususları da bir takrir halinde Yük
sek Başkanlığa versinler. Biz komisyon olarak 
taktirleri geri alacağız ve çelişik bir duruma 
meydan vermemek, evvelce kabul edilen madde
lerle irtibatı tesis edecek uygun bir metni hazır
lamaya gayret edeceğiz. Mâruzâtım bu usulî 
noktadandır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
gruplar adına iki defa söz istenmiştir. Her grup 
bir defa konuştuktan sonra grupun ikinci sözcü
süne söz vereceğim. 

Şimdi Y. T. P. Grupu adına Saym Cengiz 
Ekinci'yo söz veriyorum. Buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGlZ EKİNCİ 
(Kars) — Efendim, şimdi bu 9 ncu madde affın 
şümulü dışında bırakılan cezaları ve suçlan ta-
dadediyor. Hepiniz gibi biz de 9 ncu maddeyi 
tetkik ettik, gördük ki, milletin atıfetini onun 
adma istimal eden siyasi kuvvet, şahıslara karşı 
işlenen suçlarda ileri derecede atıfetkâr davran
dığı halde, Devlete karşı Devlet müesseselerine 
karşı işlenen suçlarda atıfetini son derece esir
gememiş affın şümulü içerisine almamıştır. Sa
ym arkadaşlarım, af bir atıfet olmakla beraber 
hattâ ondan daha ileri bir kuvvet ve kudret ifa
desidir.. Mademki böyledir, Devletin de şahıslara 
müteveccih suçlarda olduğu gibi kendisine mü
teveccih suçlarda da bir kuvvet ve kudret nişa
nesini ortaya koyması ve biraz atıfetkâr davran
ması, affın genelliği, eşitliği, adaleti bakımın
dan son derece isabetli bir hareket olur. 
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Vatandaşlara karşı işlenen suçlar ferdi mü
teessir eder, müteellim eder, ıstıraplara garke-
dor. Fakat, biz, sıra affa geldiği vakit şahıslara 
karşı işlenen suçların şahsı nasıl perişan ettiğini 
düşünemeyiz, atıfet damarlarımız kabanr, bun
dan son derece fayda mülâhaza ederiz, suçlardan 
mutazarrır olanlar akla gelmez, suçlular göz 

önünde tutulur ve bunlar hakkında atıfetkâr dü
şünülür. 

Kabul etmek lâzımgelir ki, muhterem millet
vekilleri, şahısları perişan eden suçların mesul
lerini affettiğimiz kadar Devletin üzerinde işle
nen suçları affetmekte de biraz çekinser davran
makta isabet yoktur. Biz Yeni Türkiye Partisi 
olarak Devletin bir kuvvet nişanesi ortaya koy
masını ve kendisine müteveccih suçlarda da atı
fetkâr davranmasını çok isabetli görmekteyiz. 

Yalnız bu noktada allerjik bir durum hâsıl 
oluvor: Şimdi Devlete müteveccih suçların affı 
bahis mevzuu olunca, ilk ağızda akla 141, 142, 
163, 6187 sayılı kanunlar geliyor. Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddesinin şümulü içi
ne giren suçlar parlâmentonun sağ kanadına çok 
allerjik geliyor. Yani genellikle A. P. çoğunluğu 
141 ve 142 nci maddelerle mahkûm olanlar, ya
hut hareketleri o maddeler şümulü içerisine gi
ren suçla/*a karşı atıfetkâr davranmak istemiyor
lar. 163 sayılı madde ile 6187 sayılı Kanun şümu
lü içine giren suçlular da sol kanadın şefaatine, 
iltifatına pek mazhar olmuyor. Görülüyor ki, sa
yın arkadaşlar, afta bile, milletin atıfetini istimal 
ederken dahi, mensup bulunduğumuz partilerin 
müteveccih olduğu yönlerden neşet eden sempa
ti ve antipa tilerle durumu izah ediyor. Milletin 
atıfetini tecezziye götürüyoruz. Y. T. P. nin ka
naati odur ki, buna hakkımız yoktur. Şunu peşi
nen tesbit etmekte fayda var. Y. T. P. Devletin 
bütünlüğüne müteveccih, demokratik düzenimize 
ve Anavasaya müteveccih bir fikir özgürlüğünü 
fikir özgürlüğü diye kabul etmez. Yine Y. T. P. 
lâiklik esaslarına aykırı olarak Devletin iktisadi 
ve sosyal düzenlerini dinî esaslara oturtmak çaba
sını da hiçbir suretle kabul etmez. Ancak bu af 
furyası içinde bu suçluların da zamanla ıslah 
olabileceklerini, mütenebbih olmuş bulundukları
nı hesaba katmak gerekir. 

Tatbikatta çok görülmüştür, Türk Ceza Ka
nununun 141, 142 nci maddelerinin yahut 6187 
sayılı Kanun yahut 163 ncü maddelerin tatbika- j 
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tında ilkin büyük fırtınalar kopar. Ben gayet iyi 
hatırlıyorum, güveni'k kurulları toplanır, gazete
lerde manşetler çıkar, Hükümet komünist 
affına bağladı diye yayarlar. Memlekete 
bir vehamet havası çöker. Yani memleket 
topyekûn komünistlerin veya nurcuların ağına 
düşmüştür, denir. Dâvalar açılır, ya dâvaların 
neticesinin ne olduğunu bilmeyiz, yahut dağ fare 
doğurur, sureti şevke göre idam talebi ile mahke
meye sevk ettiğimiz komünistler veya solcular 8 
aylık, bir aylık yahut bir, birbuçuk senelik mah
kûmiyetlerle çıkarlar. Nihayet bu . maddelerin 
tatbikatında siyasi kuvvet çok rol oynar. Adlî ha
taları da kabul etmek lâzımgelir. Bütün bunları 
bir araya getirirseniz 9 ncu maddenin affın şü
mulü dışında bıraktığı suçları da bir ölçü içerisin
de affın hudutları içerisine almakta isabet oldu
ğunu takdir edeceksiniz. Buna inanıyoruz. Ko
misyon Meclisin şimdi arz ettiğim istikametteki 
temayülünü geçen müzakere günleri içerisinde 
takdir etmiş ve peşinen bu temayüle uygun olarak 
maddeyi yeniden hazırlama arzusunda bulundu
ğunu ifade; etmiştir. Biz de huzurunuzu fazla iş
gal etmeden nircngileriyle arz ettiğimiz sebepler 
muvacehesinde 9 ncu maddenin yeniden gölden 
geçirilmesini Y. T. P. Grupu olarak arzu etmek
teyiz Bunun için bir önerge sunuyoruz, kabulü
nü istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın Re
şit Ülker. (Alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, C. II. P. 
Grupu adma 9 ncu maddeyle ilgili görüşlerimizi 
arz edeceğiz. Bu 9 ncu maddeyle Af Kanununun 
dışında bırakılan konuları açıklanmaktadır. Yal
nız şu noktayı unutmamak lâzımdır ki, af dışın
da bırakılmak keyfiyeti mutlak bir şekilde olma
yıp, ilk fıkrada belirtildiği gibi, 5 ve 6 nci mad
de hükümleri saklı kalmak şartiyledir. Bunun 
anlamını açıklamak gerekirse 5 nci maddeyle 20 -
21 Mayıs olayları suçluları, 6 nci madde ile Yas-
sıada suçluları hakkında konulan afla ilgili hü
kümler saklı tutulmaktadır. Biz bu konudaki 
Cumhuriyet Halk Partisi görüşlerini ifade ediyo
ruz. 

Bu «5 ve 6 nci maddelerin hükmü saklı kal
mak şartiyle» ibaresine bu maddede yer ve lüzum 
yoktur. 
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9 ncu maddenin (a) bend'nde muhtelif fiil
ler sayılmıştır. «Bayrağı tahkir, Bakanlar Ku
rulunu ıskat, yabancılara asker yazma, halkı is
yana teşvik etme, fesatlara s'lfıh sağlama, Devlet 
kuvvetleri aleyhindeki suçları haber vermeme, yet
kisiz makamı iş^al etme, askerleri itaatsizliğe kış
kırtmak, yukarıki suçları işlemeye kışkırtmak, ge
nel olarak halkı kanunlara karr;ı gelmeye kışkırt
mak, Cumhurbaşkanına suikast, başka çeşit fiilî 
tecavüzler..» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunlar daha 
evvel çıkarılmış olan af kanunlarında da esas iti
bariyle yer almış olan hükümlerdir. Bu defa ha
riç bırakılanlar, yani maddede yer alması lâzım-
gclenler içerisinde 146 ncı maddenin de olması lâ
zım gelmektedir. Eski kanunlarda bu mevcuttur. 
Ayrıca Anayasamızın temelini korumakta olan, 
27 Mayısı korumakta olan 33 sayılı Tebirler Ka
nununun da istisnalar arasında yer alması gere
kir. Yine Cumhurbaşkanına, Türklüğe, Cumhu
riyete, Silâhlı Kuvvetlere hakaret, adliyen'n mâ
nevi şahsiyetine hakaret fiilleri Devlet kuvvetleri 
aleyhine islenmiş cürümler olmaları bakımından 
affın dışında bırakılmalıdır. Böylece Cumhuriye
tin temel kurumları c'ddî bir şekilde korunmuş 
olacaktır. Nitekim 22 . 3 . 19G3 tarih ve 218 sa
yılı Af Kanununun ü? (A) bendinde 158 ve 159 
ncu maddeler af dışında bırakılmışlardır. Yine 
genel af kapsamının dışında kalan yayın yoliy-
le işlenmiş cürümlerin maddi unsurunu tenkil 
eden yaynılarm tekrarlanmasının da genel af kap
samının dışında tutulması gerekeceği aşikârdır. 
Örneğin: Basın yoliyle komünizm propagandası 
yapan kiş', bizim görüşümüze göre ve getirilen ta

sarıya göre, aftan yararlanamıyacak, fakat aynı söz
leri yani komünizm propagandasını naklen yayın
lamış olanlar aftan istifade edeceklerdir. Buna da 
katılmıyoruz. Yani bu 162 nci maddenin de Türk 
Ceza Kanununun 162 nci maddesinin de buraya 
istisnalar arasında ithal edilmesini istiyoruz. Ko
runması anlamını da taşır 163 ncü maddede ve 
onu takibeden maddelerde yer alan esaslar, yal
nız Devletin lâik düzenini değil, aynı zamanda 
kişilerin şahsi hürriyetlerini de teminat altına 
alan esaslardır. Burada korunan bir milletin en 
yüksek menfaatleridir. Burada Devlet kendi var
lığını korumakta âdeta bir meşru savunma halin
de bulunmaktadır. Burada suçtan zarar gören, 
mağdur olan Devlettir, millettir. Bilindiği gibi 
163 ncü madde şöyledir : 

«Lâikliğe aykırı olarak Devletin içtimai veya 
ktisadi veya hukukî temel nizamlarını kısmen 

de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amaciy-
le cemiyet tesis ve teşkil, tanzim veya sevk ve ida
re eden kimse 2 yıldan 7 yıla kadar ağır hapis 
cszası ile cezalandırılır.» Aşağıdaki fıkralar di
ğer şekillen göstermektedir. Bu okuduğum birin
ci fılfradır. Dördüncü fıkra ise, lâikliğe aykırı 
olarak Devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi 
veya hukukî temel nizamlarını, kısmen de olsa, 
dini esas ve inançlara uydurmak amaciyle veya 
siyasi menfaat veya şahsi nüfuz temin ve tesis ey
lemek suretiyle dini veya dini hissiyatı veya dince 
mukaddes tanınan şeyleri alet ederek aykırı hare
ketlerini, Cumhurbaşkanına, Türklüğe, Cumhu
riyete, Silâhlı Kuvvetlere, Adliyenin mânevi şah
siyetine hakaret suçlarını, seçim suçlarını, irti
kâp, rüşvet ve sahtekârlık suçlarını, vazifeyi 
suiistimal suçlarını, lâikliğe aykırı propaganda, 
din propagandası, devrim kanunlarını ihlâl fiil
lerini affettirmek için getirilmiş olduğu açıkça 
ortaya çıkacaktır. Bu takdirde C. H. P. si ola
rak Parlâmento üyelerinin işlemiş olduğu suçla
rın genel affın dışında bırakılmasını istemek en 
olağan hakkımız olacaktır. 

Yine 141 ve 142 nei maddeler, Türk Ceza Ka
nununun komünizme, anarşizme, ırkçılığa ve to
talitarizme ilişkin suçları Anayasa düzenini ve 
temel ilkelerini korumak bakımından affın şümu
lü dr.ında bırakma zarureti vardır. Bu bâzı hal
lerde mevcut takip hataları son bâzı misallerde 
görüldüğü gibi mahkemelerimizin dikkatle kazai 
yorumları sayesinde gereği gibi önleneceği kanı
sındayız. 

Nihayet dokuzuncu maddenin (C) bendinin 
ikinci fıkrası aynen ifade ediliyor: «Ancak altın
cı maddenin ikinci fıkrası ayrık olmak üzere 1567 
sayılı Kanuna muhalefet suçlarından dolayı hük
medilmiş veya edilecek olan hürriyeti bağlayıcı ce
zalanın ü^er senesiyle para cezalarının üçte biri 
affed lm'ştır.» Böyle bir ibare taşımaktadır. Bu 
Cıkrasiyle yukarıda konulan bütün sınırlamalar 
işlemez hale getirilmekte olup hemen bütün ka
çakçılık suçları affedilmiş olmaktadır. Bu se
beple bu fıkranın bend metninden çıkarılması gö
rüşüne Yüksek Meclisin de iltifat edeceği inan
cındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddede, Hükü
met metninde olmamakla beraber, komisyon met-
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nindckısmen alınmış Türk Ceza Kanununun 163 I 
ncü .maddesine de dokunmak gerekmektedir. 
163 ncü madde «Devlet kuvvetleri aleyhine cü
rümler» başlığı altında toplanan yani büyük İtal
yan, Hukukçusu Mancini'nin deyimiyle «Esas iti
bariyle, bir Devletin hayatına ve emniyetine kas
teden» suçlardır. Bu suçlarla Devletin otonom 
•çıkarları, Devletin temel hakları muhafaza altına 
alınmaktadır. Bu sadece siyasi ilişkilerin, kuv
vetlerin, Devlet kuvvetlerinin korunmasına ve 
millî hayata kargı değil, iç güvenliğe ve düzene 
ve bu düzen içindeki bütün hürriyetlerin yine 
irtikâp, rüşvet ve sahtekârlık suçlarının da top
lum ve kamu hayatının ahlâkiliğini korumak ba
kımından zimmet've-ihtilas suçları gibi affın dı
şında bırakılması görüşündeyiz. 
• •"•Yine, 27 Mayıs 1960 devriminden sonra gir
diğimiz dönemde' vazifeyi suiistimal suçlarının 
genel af kapsamının içine alınması uygun olmı-
yacaktır.. 213 sayılı Kanunda yaptığımız gibi 
,27 'Mayıs 1960 devriminden itibaren sıfat ve vazi
feyi suiistimal: suretiyle işlenen bu suçlar affın 
kapsamı dışında bırakılmalıdır. 

Yine, seçimlerin Anayasanın eşitlik ve serbest
lik prensipleri içinde cereyan etmesi iejin ve se
çimlerde bu gibi suçların tekrarlanmaması ve teş
vik' edilmemesi için seçim suçları genel affın dı
şında bırakılmalıdır. 

.'.,' Yine yukarıda kısaca ve birer birer saydığı
mız ve biraz, sonra açıklayacağımız tekliflerimiz I 
A. P. iktidarınca reddedildiği takdirde genel af
tan güdülen maksadın A. P. nin kendi Parlâmen
to mensuplarının Tedbirler Kanununa her ne su
retle olursa olsun propaganda yapan veya tel
kinde bulunan kimse bir yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis eezasiyle cezalandırılır. Bu dördüncü 
fıkra ise memleketimizde esas tatbik yerini bu
lan din propagandası fıkrasıdır. Bu madde Türk 
Devletinin temel düzenini teşkil eden lâik
lik'esasini, korumakta ve böylece Devletle millet 
korunmaktadır. Lâiklik neden temel düzendir? 
Osmanlı İmparatorluğu çatırdamaktadır, bu ko
ca İmparatorluğu kurtarmak amacında birleşen 
fikir akımları özellikle İkinci Meşrutiyet devrin
de faaliyet halindedirler, gerçekten övünülecek 
bir gayretin içindedirler. I 

Ziya Gökalp (Türkleşmek, İslâmlaşmak, mu
asırlaşmak) adlı eserinin hemen başında şöyle der: 
«.Memleketimizde üç fikir cereyanı var. Bu cc-

- 6 2 

18 . 7 . 1966 O : 1 

reva uların tarihi tetkik olunursa görülür ki, mü
tefekkirlerimiz iptida muasırlaşma lüzumunu his
setmişlerdir. Üz üncü Sultan Selim devrinde baş-
lıyun bu temayüle inkılâptan sonra - kastettiği in
kılâp İkinci Meşrutiyettir. - İslâmlaşmak emeli il
tihak etti.. Son zamanlarda ortaya bir de Türk
leşmek cereyanı çıktı.» 

Muhterem arkadaşlarımı, bizzat İkinci Meş
rutiyette yaşıyan islamcılar durumu şöyle gö
rüyorlardı : «Ehli islâm dünyanın her tarafın
da büyük bir zaıf ve inhitat içindedir.» 

Azam zade Refik (İttihadı İslâm ve Avrupa) 
adlı ecrinde söylüyor : «Yeryüzünde istiklâli
ni muhafaza etmiş bir islâm hükümeti bir islâm 
heyeti ietimaiyesi görülemiyor.» 

M. Şemsettin (Zulmetten Nura) adlı eserin
de söylüyor : «İslamcı akım Osmanlılığı yıkıl
maktan •kurtaracak olan fikrin, yolu İttihadı 
İMİâm ol Frengim, hu sayede önce Osmanlı İmpa
ratorluğu içindeki bütün mülsümanlarm bir
leteceğini, d nihai sonra ise bütün dünyadaki 
mü-)!umanların 'birleşerek 'bir ümmet devleti 
mnydana geçireceğini hayal ediyorlardı. Milli-
•yot.çrer ise Osmanlı camia'Si içerisinde bütün 
milletlerin' milliyetçilik alkımı ile uyandıkla
rım, imparatorluğu ancak Türklerin -kurtarabi
leceğini, islâm 'birliğinin ve ümmet devletinin 
çıkmaz yollar olduğunu, ancak batılıların kal
kınmalarını gerçekleştirmek için kullandıkla
rı metotların kullanılması gerektiğini bunun 
için 'do muasırlaşmak gerektiğini ileri sürüyor
lardı. İslamcıların da, Türkçülerin de amacı 
bir : Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak. Me
totla rı aıvrı olan hu akım!arın savaşı gerçek
ten üstün bir gayretle ısürdü, 'gitti. Bu arada 
korkulanların hepsi Osmanlı Devletinin başına 
geldi. Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi, ni
hayet Kurtuluş Savası 'günleri yaşandı. Ayrıntı
lara girmeksizin ifrde etmek gerekirse, milli
yetçi, Türkçü akım. bütün akımları aşarak kur
tuluşumuzun kaynağı oldu. 

Hâkimiyet bilâkaydı şart milletindir... 1921 
Anayasası ile o zamanki tâbirle bu düstur kabul 
edildi. Şimdi konuştuğumuz kümünün arkasın
da öz Türkçe ile yazılmış olan «Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir» sözü Türk Milletine 
yeni bir temel düzen getirdi. Bu aydınlık ve
rici, nur dağıtıcı cümlede kurulmakta olan 
Türk Devletinin geri kalmış ülkelere örnek 
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olacak bütün devrimlerinin özü saklı bulunu
yordu. 

Osmanlı Devleti teokrasiye, dine dayanan 
•bir Devletti, yani şeriata dayanan bir dev
letti. Bütün dünya ve Mıiret işlerinin tümünün 
şeriatla çözümlenmesi esastı. Devlet idare 
•edenlerin hâkimiyetlerinin kaynağı şeriat olu
yordu. Egemenliği, iktidarı kullananlar güçle
rinin kaynağını şeriattan aldıkları içindir ki 
ancak genel olarak Tanrıya hesap vermek mev
kiinde idiler. Genel olarak tâbirini kullanıyo
ruz, meşveret ve saire gibi birtakım müesse
seleri bununla kastediyoruz. Halka hesap ver
meleri bahis mevzuu değildi. «Egemenlik Ulu
sundur» sözü söylendiği anda siyasi iktidarın 
kaynağı şeriattan halka geçmiştir, egemenli
ğin gerçek sahibi halk olmuştur. Gerçekten 
«Hâkimiyet bilâkavdı şart milletindir» denildiği 
gün lâiklik ilkesi ilân edilmiştir. 

Egemenlik artık halktadır, egemenlik kayna
ğını şeriattan almamaktadır, dinî ilişkiler ki
şilerle ITlu Tanrı arasındadır. Egemenlik hal
kın olduğu içindir 'ki, şeriata dayanain saltana
tın ilgası olağandır. Nitekim iki Kasım 1922 de 
'saltanat ilga edilmişti. Egemenlik halkın oldu
ğu içindir (ki, Cumhuriyetin ilânı olağandır. O 
da ilân edilmMi. Egemenlik halkın olduğu için
dir ki, şeriata dayanan hilâfetin kaldırıl mam. 
olağandır, o da yapılmıştır. Egemenlik halkın 
olduğu içindir ki, şeriata dayanan tutumları 
•kaldıran devrimler olağandır ve nihayet lâik
lik ilkesinin 1928 ve 1937 Anayasalarında yer 
alması gerçekleşmiştir. O zaman Anayasa En
cümeni Sözcüsü, 1921 de, Yunus Nadi Bey 
şunu 'söylemekte idi : «Meclis belki bir devrim 
malhsu l̂ü değildir, fakat, bir »devrim Şimalidir» 
derken bilerekten büyük bir gerçeği ifade et
miş oluyordu. Yani Meclis foir devrimin malı -
sulu .değildi, fakat 1921 Meclisi bütün dev
rimlerin kaynağını teşkil eden «Hâkimiyet bi-
lâkaydı şart milletindir» -esasını getiriyordu, 
Sayın Yunus Nadi de bunu ifade etmişti. Ar
tık Türk vatanında millî hâkimiyete uygun
luk, şeriata uygunluk yerine geçmiş oluyordu. 
Artık Milletin 'saltanatı başlıyordu. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 1876 Anayasasında 
üçüncü madde şu 'hükmü taşmaktadır : «Salta
natı Seniyei Osmaniye Hilâfeti Kübravı îslâmi-
yeyi haiz olarak sülâlei Âli Osman'dan us ali 
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kademesi veejhile ekber evlâda aittir.» Dördün
cü madde ise : «Zati Hazreti Padişahi hasbel-, 
hilâf e dini Mâmın hâmisi ve bilcümle tebaayı 
Osmaniyenin hükümdar ve padişahıdır.» 

Şimdi bu noktadan 1909 a geldiğimiz za
man yine üçüncü madde şu esası taşıyordu : 
«Saltanatı 'Seniyei Osmaniye, Hilâfeti kübrayı 
islâmiyeyi (haiz olarak sülâlei Âli O'smandan 
usuli kâdimesi veçhile ekber evlâda aittir.» 
«Zatı Hazreti Padişaıhinin hini cüluslarında 
Meclisi Umumide ve Meclis müçtemi idi' ise,; 
ilk içtimaında şer'i şerif ve Kanunu Esasi ah
kâmına riayet ve vatan ve millete sadakat ede
ceğine yemin eder.» 

Igte Birinci Meşrutiyetin ve İkinci' Meşruti
yettin anayaısâlarındaiki bu noktadan «Hâkimi
yet 'bilâkaydü şart milletindir» esası ile saltanat 
halkın saltanatı haline 'geliyordu. Nitekim, Os
manlı imparatorluğunun inkıraz bulup Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti teşekkül. 
ettiğine dair Heyeti Umumiye kararı 1922 tari
hinde bunu açıkça gösterdiği gibi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin hukuku hâkimiyet ye 
hükümranının mümessili 'hakikisi. olduğuna 
dair. Heyeti Umumiye kararı ki, 1922 tarihli
dir, bu da burada .açıkça 'bu gerçeği göster
mektedir. Orada Türk Milleti saray ve Babı-
âlinin hiyanetini gördüğü zaman Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu ısdar ederek onun birinci 
maddesiyle hâkimiyeti padişahtan alıp bizzat 
millete ve ikinci maddesiyle icra ve teşri kuv
vetleri deyip gidiyor, yani padişahtan, alıp 
halka verdiğini göstermektedir, ",! 

Muherem arkadaşlarım; Ziya Gökalp, 'Türk
çülüğün Esasları adlı, ölümünden bir, iki se
ne evvel neşredilmiş olan eserinde, bütün Türk
çülükler arasında. hukukî Türkçülüğü de şöyle 
anlatmaktaydı : 

ı«Hukukî Türkçülüğün gayesi 'Türkiye'de 
asri bir hukuk vücuda getirmektir. Bu asrın 
milletleri arasına geçebilmek için en1 esaslı.şart, 
millî hukukun bütün- şaibelerini teokrasi . ve 
klerikalizm bakiyelerinden (büsbütün kurtar-
mafeltır. Teokrasi kanunların, Allaüıın yeryüzün
deki " gölgeleri addolunan "halifeler ve 'sultan
lar tarafından yapılması demektir. Klerkalizm 
ise, esası Allah tarafından vaz'olunduğu iddia 
olunan 'ananelerin lâyetegayyer, değişmeız kâ
nunlar addedilerek Allahm tercümanları iti-
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bar olunan ruhanîler tarafından tefsir edil- I 
mesidir. 

Kurunuvüstai devletlerin bu iki alâmeti 
mümeyyizesinden tamamiyle kurtulmuş olan dev-
lelere «asri devlet» adı verilir. Asri devletlerde 
evvelâ kanun yapmak ve gerekse memleketi ida
re etmk salahiytîerini tahdit ve takyidedecek 
'hiçbir makaım ve hiçbir anane ve hiçbir hak yok
tur. 

Hulâsa, bütün kanunlarımızda hürriyete, mü
savata ve adalete münafi ne 'kadar kaideler ve 
teokrasi ile klerikalizme ait ne kadar izler var
sa hepsine nihayet vermek lâzımdır. Yani bü
yük Türk milliyetçisinin ifade ettiği hukukçu
luk, modern Türk hukukçuluğu, milliyetçi hu
kukçuluk bu idi. 

Mustafa Kemal inkılâplarının bilhassa lâik
likle ilgili kısmını ifade etmek için söylüyorum, 
1925 te hukukçularla ilgili, hukukla ilgili An
kara Hukuk Fakültesini açarken şu sözleri söy
lüyor. İçinden bâzı cümleleri alıyorum : «Yani 
millf't, dini ve mezhebi inti'bat yerine Türk mil
liyeti rabıtasiyle efradını top^ımıştır. Türk 
Milleti dini ve mezihebî irtibat yerine Türk mil
liyeti rabıtaısiyle efradını »toplamıştır ve bütün 
kanunların (yine aym nutkun içinde) ancak 
bünvevi ihtiyaeattan mülhem ve ihtiyacın te
beddül ve tekâmülü ile mütemadiyen tebeddül 
ve tekâmül etmesi esas olan bünvevi bir zih
niyeti idareyi mabihi'lhayat addeylemiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, yine Atatürk söylüvoı : 
«Beynelmilel umumi tarihin cereyanında Türkle
rin 1453 zaferini yani İstanbul'un- fethini ta
savvur buyurunuz. Bütün bir cihana karşı ls-
t'ambul'u ebediyen Türk camiasına mal et m iş olan 
kudret ve kuvvet takriben aynı senelerde icad-
edilmiş olan matbaayı, Türkiye'ye kabul için 
erbabı hukukun meşum mukavemetini iktihama 
muktedir olamamıştır. Büyük Mil1 et Meclisin
de hâkimiyetin bilâkavdü »art millete aidoldu-
ğumı ifade eden kanunu teklif ettiğim zaman bu 
esasm Kanunu Esasi-i Osmaniye mugayere-
tinden dolavı muarızı bulunanların basında yi
ne e«?ki ve fazileti ilmiyesi ile milleti iğfal eden 
maruf hukukşinaslar bulunmaktaydı.» 

fcjte muhterem arkadaşlar, Atatürk 1925 te 
demin Devlodn temel n;zaım o^r rk n'teledibi
miz bu esası kendi sözleriyle ifade etmektedir. 
öyle ise lâiklik halkçılıktan, halktan yana bir | 
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ilkedir. Lâiklik halkın hâkimiyetini getiren bir 
ilkedir. Ne zaman lâikliğin karşısına çıkılırsa 
aynı anda da halkın karşısına çıkılmış olur. 
Bjylece lâiklik egemenliği millete veren ve 
bütün devrimlerimizin ve modern bir Devlet ha
linde oluşumuzun, devrimcilik ilkemizin dahi 
kaynağı olan, Devletimizin bir temel nizamıdır. 

Yunancada din adamı sıfatını taşımıyan 
kimselere Lâikos denilmekte idi. Lâik demek 
halktan olan kimse demektir. Diğer bir deyi'ml'e 
ruhbandan olmıyan kimse demektir. Anayasa
mız, dinin Devlet işlerine karışmaması, huku
kun aklî olmıyan kaynakların tesiri altında bu
lunmaması şeklinde anlamaktadır. Bu lâikliğin 
bir tek niteliğidir ve esaslı niteliğidir. Bunun 
yanında lâi'k devlet, mevcut dinlere karşı bita
raf olmak, vicdan hürriyetini tanımak, onu ko
rumak zorunluluğundadır. Bu, dinin inkârı de
ğil, dinin hür vicdanlara bırakılması demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni Anayasamızın 
2 nci, 12 nci, 19 ncu ve 153 ncü maddelerinde 
on gelişmiş şekliyle lâiklik ilkesini daha sağ
lam temellere oturtmuş bulunmaktadır. 

Şu noktayı da ifade etmek gerekmektedir 
ki, bugün yakınımızdaki islâm memleketlerin 
birtakım kalkınma tecrübelerine lâiklik ilkesini 
vani hâkimiyetin şeriattan halka verilmesi ilke
lini kabul etmeksizin girdikleri için bugün o 
memleketlerin düşünürleri yeniden bir revizyon 
yaparak Atatürk'ün takibettiği (evvelâ lâiklik 
;onra kalkınma) esası üzerinde durmaktadırlar. 
Bu noktayı da ehemmiyetle belirtmek lâzımdır. 

Şimdi böylece lâiklik ilkesinin nasıl bütün rc-
İimimizin varlığını ve devrimlerimizin varlığını, 
halk egemenliğinin kaynağını teşkil ettiğini ifa-
lo ettikten sonra lâiklik ilkesinin 163 ncü mad-
lode tatbikini bulmak mevkiinden olan Nurcu
luk üzerinde bir nebze durmadan geçemiyece-
^im. 

Muhterem arkadaşlar, aslında nurculuk keli
memi kullanmamak lâzımgelir. Ç'inkü bu isim 
kaynağını Said-i Nursî'nin yani Bitlis'te 1870 
yılında Nurs köyünde doğmuş olan Saidi ismin
deki şahsın adından zamanla değişmek suretiyle 
alındığına göre Kur'an-ı Kerim'deki nur ile bu
radaki nurs kelimeleri sonradan birleştirilmiştir. 
Yani nurculuk değil, nur isilik kelimesini kul
lanmak doğrudur. Bu da bu işin esasının ismin
den başlamak suretiyle ne kadar sağlam olmıyan 
temellere dayandığını gösterir. 
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Evvelâ şu noktayı da belirtelim ki, îslâm Di
ninin âkide ve prensipleri, açık iman ve ibadet 
esasları Kur'anı Kerimle belirtilmiş olması iti
bariyle bu sistemden ayrılan, sapmış olan akım 
ve fikirler, kolaylıkla belli edilmesi mümkün olan 
fikirlerdir. İslâmiyet bütün esaslarını, Kur'anda 
belirtmiştir ve bundan kim ayrılmışsa hangi fi
kir akımı bundan ayrılmışsa, bunun ayrıldığını 
tesbit etmek gayet kolaydır. Tek ki bir memleke
tin aydınları, din adamları bu noktada birleş-
sinler. Gayet kolaydır. 

Şimdi bu nurculuk denilen, yani nurisicilik 
demek lâzımgelir. Nurisilik denen akım, bu 163 
ncü madde ile doğrudan doğruya ilgili bir akım
dır. Bu akım Saidi Nursiye izafe edilen 130 a 
yakm aynı kitabın 10 - 12 çeşit baskısı, ve heı 
biri birbirini tutmıyan çeşitleri memlekette da
ğıtılmakta, satılmakta, okunmaktadır. Bunun ya
nında ayrı bir sistem içinde, kendilerinin halife 
dedikleri yani Said'i Nursi'den sonra gelen çoî 
mutemet - ki, onların da memleketi bölgelere 
ayırdıkları biliniyor - şahısların elinde bulunan 
ve bir kısım aklanmış vatandaşların, gündüz iş
lerinden artan vakitleriyle gece yarlarına ka
dar yazdıkları - çünkü sevap olduğu kabul edi
liyor bunların yazılması - ve bohçalar içinde sak
lanıp yalnızca bu halifeler vasıtasiyle çok mute
met insanlara okutulan'bir çalışma tarzları daha 
mevcuttur. Yani ikili bir çalışma tarzı içinde 
yalnız kitaplar değil, kitapların çeşitleri değil, 
bir de piyasada olmıyan, fakat onların elinde 
mevcut bulunan bir esasla çalıştıkları bugün ar
tık memlekette bilinmektedir. Bilinmektedir 
çünkü, bugüne kadar bu meseleye ilgi göstermi-
yen her partinin içinde, her partinin dışındaki 
memleketseverler, bugün nurculuğun veyahut 
nurisiciliğin memleketi nereye kadar götürdüğü 
noktasında bir uyanışa vardıkları için bendeni
zin ifade ettiği bu noktalar da az - çok ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu iş o kadar ileri git
miştir ki, Berlin'de Nurculuk Enstitüsü kur
muşlardır ve nereden para alırlar, hangi kay
naklardan beslenirler ve neyi gerçekleştirmek is
terler. Hangi maksatları güderler... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Doğu Berlin'de 
Ruslardan... 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA REŞÎT 
ÜLKER (Devamla) — Bunların üzerinde el

bette Türk Milleti olarak Parlâmento olarak 
durmak gerekmektedir. Şimdi muhterem arka
daşlarım, bunların bütün teferruatına girmek 
mümkün değildir. Başlıbaşma bir iştir, zaten 
elimizde bulunan bu 130 kitabı karıştırdığımız 
zaman mutlak surette aklınız karışır. Çünkü.ne 
cümleler cümleleri tutmaktadır, ne fikirler fi
kirleri tutmaktadır, ne Arapçadır, ne Türkçedir. 
Yani bir insicam, bir ahenk, bir tutarlılık bu ki
tapların içinde mevcut değildir. Bunları okumuş 
bir arkadaşınız sıfatiyle bâzı noktalan size ifa-
le etmek isterim.. Nurcuları anlamayı kolaylaş
tırır, bu hareketin mânasını anlamayı kolaylaş
tırır. 

Nurcuların ikili çalıştıklarını ifade ettik. Bir 
lefa en önemli noktadan başlıyalım. Lâiklik dev
letin temel nizamıdır. Yani halk egemenliği ve 
Türk milliyetçiliği ilkesinin neticesidir. Şimdi 
bunlar buna inanmazlar, Türk milliyetçiliğine 
düşmandırlar. Böyle umum,, lâf değil, cümle ve 
cümle elimizde bulunan kitaplarında ve bugün 
uyasada gezen kitaplarında yazılıdır bu. Yani 

birbirine söylemiş de ondan naklen de biz bura-
la yazıyor veya söylüyoruz değil, açıktan açığa 
bitaplarında, Türkiye'yi bölmek istediklerini, 
bir îslâm devletini başka devletle kurmak iste-
liklerini ve Türk milliyetçiliğine düşman olduk

larını açıkça ifade ederler. 

Şimdi milliyetçilerin ilerisinde yer alan Bü
yük Türk Mütefekkiri Ziya Gökalp için şunu 
söylerler... (A. P. sıralarından «Kitabın ismini 
köyler misiniz?..» sesleri) Hepsini söylerim, gös
terebilirim efendim. 

«Mühim bir Mecliste Ankara'nın otuz sene 
evvel Ziya Gökalp gibi müthiş bir mülhit şakku 
şekke ilzam oldu.» Yani dini inkâr eden bir 
adam çıkmış ortaya bu da Ziya Gökalp... 

Atatürk için de şunu söylerler; deccal derler 
Atatürk'e. Saidi Nursi hilâfet kurtarılacak di
ye îstildâl Harbi sırasında Ankara'ya gelmiştir, 
fakat Atatürk'ün «Egemenlik bilâkaydüşart ulu
sundur» sözünü söylediği andan itibaren karşı-
smdadır. Tek gözlü deceala ya iman et, yahut 
bütün dünyanın maskarası olacaksın... Barla 
mektuplarında söylüyor. Barla sürgün edilcliği 
bir yerdir. Barla mektupları diye adlandırılan 
k'tabında sarahaten var. Yani bu söylediklerim 
ibare olarak aldığım için hepsi kitaptadır, teker 
teker şey etmiyeyim... 
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Daha bunun gibi Atatürk'e hakaret teşkil 
eden açık cümleler ve kelimeler bol miktarda 
mevcutur. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nuriyci 
Süfyan Komitesinin tahrikatçı rejim bidatkâra-
nesini tamir ederek sünneti seniyeyi ihya ede
cek... «Mektubat» adlı kitabında mevcuttur. 

Bunun yanında bizim.. (Soldan, anlaşılmıyan 
müdahaleler) Muhterem arkadaşlar, bunun ya
nında bu kitapların mecmuu bir akım oluyor, 
kendisinin mucizeler yarattığı ve nurculuğa ait 
kitapların semavî olduğu da ifade edilmektedir. 
Bakınız. Yani bizim bildiğimiz dört semavi ki
taptan gayri bir beşincisi de nurcuların kitabı 
oluyor. Şöyle deniyor : 

«Bu hüccetler ve tfıbiratm, bu kelimat ve teş-
bihatm arşı azamdan indiği muhakkaktır.» Yani 
arşı azamdan inmiş. 

Gene «Üstadı E kremimiz efendimiz hazretle
ri, gene bir yerinde Asai Musa adlı kitabın 22G 
ncı sayfasında bana ihtar edildi ki...» 

Yani gaipten kendisine ihtar geliyor. Şimdi 
bunun İslâm csaslariyle nasıl bağdaşıp bağdaş
madığını en az bilgisi olan bir müslümamn dahi 
çözmek imkânı vardır. 

Ayrıca öyle lâflar var ki, meselâ bir yerde 
mucizesini gösteriyor : «Hattâ çekirgeler ve arı
lar ve serçe kuşu gibi bir kısım hayvanat dahi 
senin bu sözün ve nurların okunurken pervane 
gibi etrafında dolaşıp sana olan incizaplarmı ve 
nurundan ve sözlerinden ferahnak...» yani kuş
lar, serçeler filân nur risalesi okunurken gelip 
bunu dinliyorlarmış. (Adalet Partisi sıraların
dan, «Sadede gel, bunun ne alâkası var madde 
ile?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efen
dim. Mebuslar birbirlerini sadede davet edemez
ler. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bon sözleri
me, Türk Devletinin temel nizamından başladım, 
«Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir:» sözü ile 
buraya geldim. Bunlarla nasıl bu devletin temel 
nizamının yıkılmak istendiğini ve nasıl köksüz 
fikirlerin bu millete sunulmak istendiğini gös
termek istiyorum. (C. II. P. sıralarından, alkış
lar) Bundan başka mâna nasıl çıkar! 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Bu mad
de ile ne alâkası var? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu madde 
ile alâkası var, siz de biliyorsunuz Sayın Gene
ralim. 

Ayrıca kerametleri arasında İkinci Cihan 
Harbinde bu nur risaleleri -sayesinde olmadığı 
da ifade edilmektedir. Onun maddesini oku-
•mıyayım oda var burada. İkinci Cihan Harbin
de nur risaleleri Türkiye'de olduğu için İkin
ci Cihan Harbinin de olmadığı ifade edilmekte
dir. Ayrıca Saidi Nursi şunu da ifade etmek
tedir. «Ben diyor, hiçbir zaman Hükümeti ta
nımadım.» Açıkça hiçbir zaman Hükümet diye 
bir mefhumu tanımadığını ilân ediyor. Ve 
İslâm birliğinin, şeriatin, medreselerini bir de 
kendisinin kurulmasını özlediği Bitlis'te Med-
resetüzzehra var - medreselerin kurulmasını 
ve Türkçülüğün, demin do okuduğum gibi, Mil
liyetçiliğin bu memlekete felâket getireceğini 
açıkça kitaplarda yazmış bulunmaktadır. 

Şimdi, bu şapka aleyhindedir, kadınların 
kollarının ve bacaklarının açık olması aleyhin
dedir ve bütün ne kadar inkılâp esasları varsa 
bunların aleyhindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 'bu a'kım bir 
noktaya kadar gelmiş, Türk Ceza Kanununun 
163 ncü maddesinde bunu önliyecek kazai tefsir 
tarzları içerisinde ve Mecliste geçen müzake
relerden kaynak alarak birinci maddede nur
culuk olarak cemiyet kurmak, ancak bizim bil
diğimiz Cemiyetler Kanununa göre, bir beyan
name ile müracaat edip cemiyet kurmak anla
mına kabul edildiği için, yani nurcuların yaka
lanabilmesi ve 163 ncü maddenin birinci fıkra
sına göre cczalanabilmesi için Saidi Nursi sağ 
olsa yine mümkün değil. Mümkün olabilmesi 
için bir istida ile müracaat edecek «Nurcular 
Cemiyeti» diye bir cemiyet kuracak. Ve bu ce
miyetin hattı hareket nizamları içinde de Dev
letin temel nizamlarını yıkıcı hareketler ola
cak. 

Boyuna nurculuğa ait malzeme geliyor ama 
'ben climddkileri kısaltıyorum. Onları söyliye-
meyeeeğim için özür dilerim. (Yalan olduktan 
sonra sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, çok istirham ede
rim, size şunu arz ettim, bu 130 a yakın kitabın 
birçoğunu okuduktan sonra ve çeşitli nüshala
rını gördükten sonra ve elimde bulundurduk
tan sonra bu 'kürsüye çıkmış bir arkadaşınızım. 
Yalan okluktan sonra denilen sözü kabul etmem. 
Bu sözü 'söyliycn arkadaşımı bu kürsüye çıkıp o 
sözlerin yalan olduğunu ispata davet ederim. Ve 
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aksi halde Reşit Ülker ve C. H. P. tarafından I 
söylenen bu sözler hakikatin ta kendisidir. (Or
tadan alkışlar ) 

NİHAT PASİNLt (Erzurum) — Yalan söy
lüyorsun. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Bu sözler tatbikatın ta kendisi

dir. 
Kitapları basılmıştır efendim, söz değil. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi Temyiz Mah-

. kemesi bütün bu durumları incelemiş ve bir I 
karara bağlamış. Yüksek Temyiz Mahkemesi, ya
ni bizim kararlarını tenkid etmek hakkına sahib-
olmadığımız, kararlarını değiştirme hakkına sa-
hibolmadığımız, artık bizim çıkardığımız ceza 
kanununu dahi tefsir etmek yetkisine sahibolan 
yüksek bir mahkeme, bütün bu vesikaları incele
dikten sonra şu karara varmış, ilâma bağlamış; 
diyor ki: «Bu akım bir memeleketi bölücü bir 
akımdır.» Bunun teferruatına girmediğim için be
ni mazur görmenizi istirham ederim. «Bu akım di
yor, bunun başında bulunan insan, bu an doğ
duğu andan, siyasi hayata atıldığı andan itiba
ren Türkiye'yi bölmek ve yok etmek için çalışan 
bir insandır.» Bunları teker teker sayıyor. Arka
sından. «Bu akım, Türkiye'yi geriye götürmek 
istiyen hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir. 
Esasını, egemenlik ulusundur esasını kaldırıp, bü
tün hayatımıza şeriatın hâkim olmasını istiyen 
bir akımdır.» diyor. «Bu cereyan, Anayasamı
zın lâiklik gibi temel ilkelerinden birisi oları mil- I 
liyetçiliğimize düşmandır.» diyor. «Bu cereyan, 
milliyetçi akımın uygulayıcısı olan Atatürk'e» 
düşmandır diyor ve «Bu akım memleketi derin 
bir uçuruma, bir felâkete götürebilir.» diye ilâ
mında teker teker bunları zikrettikten son
ra bunun 163 neü maddenin 4 ncü fıkrasına 
göre propaganda suçundan dolayı mahkûm edi
yor. Birinci fıkrasında cemiyet kurmak fıkra
sından değil, 4 ncü fıkrasında propaganda yap
maktan dolayı mahkûm ediyor. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstan
bul) — Kanuni mi bu ilâm? Buna cevap verin. 
Şimdi bu- ilâmın kanuni mahiyetini söyleyin? 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — İlâmların kanuni mâhiyetini biz 
Anayasa hükümlerine göre burada münakaşa 
edemeyiz. İlâm ilâmdır arkadaşım . 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyiniz bu meseleyi bu şekilde çözemeyiz. | 
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C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Temyiz Mahkemesinden verilmiş olan ilâm da gös
termektedir ki, Nurculuk Türkiye'nin varlığını 
tehdideden, fakat bu tedidetme keyfiyet^ lâf
ta kalan değil, hukuka inanan bir memlekette 
bir hukuk devletinde inanılabilecek en yüksek 
hüccet olan mahkeme ilâmı ile sabit olmaktadır. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstan
bul) — Anlat, daha ne varsa anlat. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben kısa kesmek istiyordum. Ma
dem ki, söylüyorlar şunu da arz edeyim. 

Mahkemeler ilâm verirken hâdiselere göre, 
ye taraflara göre ilâm verirler. Yani, bir şahıs 
bir suç işlemiştir, o suçtan dolayı dâva açılır 
iddia ve müdafaa yapılır ve ondan sonra bir 
karar meydana çıkar. Gerçekten şu lâiklik 
ilkesi aslında, uzun süre devrim yapmış bir 
memlekette üzerinde, lehinde, aleyhinde ç<clk 
söz söylenmiş bir ilke olduğundan dclayı her
kesin kafasında; bu lâiklik dinsizlik midir, 
değil midir karışıklığı içerisinde bir şüpheli, 
bir vuzuhsuz nokta olarak gözükebilir. Mah
kemelerde ilâm -çıkmıştır, bu ilâmlar şu esasa 
göre çıkmıştır: Bilmem hangi tarihte o zaman
ki bilirkişileri Diyanet İşlerinden çağırmış
lardır, bunun esası dinî değil, hukukîdir. Yani 
Devletin temel hukukî nizamını yıkmak, ikti
sadi niza/mim yıkmak olduğuna göre hukukî 
bir esasta, bunu din adamlarının çözmesine 
imkân yclktur. Din ada.mları ancak, Diyanet 
İşleri bakımından İslâm Dinine uygun olup 
olmadığını söyliyebilirler. Nitekim bu Tem
yiz Mahkemesi kararı çıkmadan evvel Anka
ra İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ayrıca 
Diyanet işleri Başkanlığı resmen bir kitap 'neş
rederek bunun İslâm Dinine nasıl aykırı ol
duğunu da tesbit etmiş bulunmaktadırlar. İla
hiyat Fakültesinde bu kürsüleri işgal eden, 
bütün bunlara ait bilgileri haiz olan doçentler 
açıkça gazetelerde bunun İslâm Dinline aykırı 
olduğunu, bir sapıtma olduğunu yazmaktadır
lar. Efkârı umumiyenin bu uyanııklığı karşı
sında yazılar, makaleler, kitaplarla iş vuzuha 
emmiş ve Yükscık Temyiz Mahkemesi bu kara
rını vermiştir. 

Soruyorum oradan soran arkadaşıma : 
Evet, ıbu kitaplar için beraet kararı yok. Şa-
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hışlar hakkında gerçekten daha evvel verilmiş 
beraet kararları var. Evvelâ bunu 20 diyjnla,-
dı, sonra 200 oldu. Geçen gün okuduğum bir 
yazıda binlerce beraet kararı deniyor. Bütün 
bu beraet kararlarını ayrı bir cilt halinde bas
tırdıklarını da biliyoruz. O da var elimizde. 
Bütün bu beraet kararlarını bastırmışlar, her 
açılan dâvada bir nüshasını, üzerine bir isti
da, mahkemeye veriyorlar, biz bunlardan be
raet ettik, diye.. Ben de soruyorum; şimdi ev
velce beraet etmişler başka şahıslar, ama şim
dikiler mahkûm olmuşlar. Bu mahkûmiyet ka
rarının münakaşa yeri burası mıdır arkadaş
larım ? Bunu burada münakaşa etmemize im
kân yok. O zaman Devletin temelini biz yok 
etmiş oluruz. Ne mahkemeye inanıyoruz, ne 
Meclise inanıyoruz, ne hâkime inanıyoruz.. Pe-
'ki ikime inanıyoruz? Kendi söylediklerimize. 
Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa şunu da 
ifade etmek isterim ki, C. H. P. ve bütün Mec
lis bilmektedir: Bunlar geceleri çalınıyorlar, 
gündüzleri çalışamıyorlar, bütün burası bir mi
safirhane, öbür dünyada nimetler görülecek, 
dünyada çalışma ve saire yok bütün eziyetlere 
katlanacak yani Islâmiyette bulıınmıyan esas
lar içinde... 

Vatandaşları bunlar bir meskenete götürü
yorlar ki, bu meskenete götürmenin içinde 
Temyiz Mahkemesinin ilâmının başında yer al
mış olan bölücülüğün kokusunu ve esaslarını 
görmemek mümkün değildir. TesbLt edildiğine 
göre, Afyonda karılarınıza yanaşmayınız diyen 
zatm doğuda «Bol bol çocuk yapınız» dediği 
de ifade edilmektedir. (Gürültüler). Evet bu 
da ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu nokta
ya gelmiş oluyoruz: Bunların 163 ncü maddey
le - ki bu madde artık burada ancak komisyon 
tarafından birinci fıkrası olarak getirilmiş
tir - bu ve buna benzer 6187 sayılı Kanun ki, 
hu Kanun 1953 senesinde Malatya'da cere
yan eden bir gericilik olayından sonra o za
man 1946 dan 1950 ye kadar Demokrat Par
tinin âdeta gazetesi olan ve onun mücadele
sini yapan Vatan Gazetesinin Başyazarı Ah-
•met Emin Yalman'm karnına kurşun sıkıldık
tan sonra ele alınmış, takibat yapılmış, İslâm 
Demokrat Partisi kapatılmış ve bugün gazete
lerde yazı yazan, başyerleri işgal eden Necip 
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Fazıl Kısakürek tevkif edilmh, onun dış kay
naklar ile ilgisi o zamanın Bajvokili tarafından 
ifade edilmiş ve vatansever Cumhuriyet Halk 
Partisi muhalefeti yardıma çağrılmış. (C. II. P. 
sıralarından alkımlar). İşte o zaman çıkan 6187 
sayılı Kanun. İki Kanun, birisi 'Ata türk 'ün 
büstlerine yapılan tecavüzleri mcaeden Kanun, 
birisi de bu Kanun, 1950 ile 1960 arasında 
çıkmış kanunlardır. Bunlar ve Türk Anayasa
sının 153 ncü maddesinde yer alan Şapka, 
Tekke ve zaviyeler, Türk harfleri, Türk ra
kamları ve diğer devrim kanunları, bütün bu 
maddenin içinde kabul edilmelidir. Yani «Ege
menlik Ulusundur» esasının temeli olan lâik
lik ilkesinin içinde mütalâa etuıck lâzımdır. 
Yani bunlar bir gruptur, bu grup Devletin bu 
temel nizamını korumak için getirilmiş ayrı 
ayvı kanunlardır. Böylece 6187 sayılı Kanun 
da Devletin temel nizamını koruyan ve 163 ncü 
maddede boş kalan noktayı tamamlıyan bir 
esastır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir af çıka
rılması için kamu yararı aranır. Bunda kim
senin şüphesi yoktur. Yani bir topluma, bir 
cemiyete af getirmekte menfaat varsa, o ce
miyet bu aftan dolayı bir tehlikeye uğraınıya-
cak, bilâkis bir rahatlığa, bir huzura kavuşa
cak ise, Anayasada yer alan affın getirilmesi 
doğrudur. Şimdi 163 ncü madde 'bakımından 
gerimize doğru bakalım. Sivri noktaları ala
lımı : 

1C30 da Menemen olayı, 1933 Bursa'da Arap
ça ezan olayı, ki burada biliyorsunuz Ata
türk'ün Bursa nutku diye meşhur ve olup ol
madığı üzerinde yersiz tartışma açılan nutku 
söylenmiştir, 1935 te Siirt'te Şeyh Haliloğlu Ab-
dülkadir olayı, 1936 da İskilip olayı, 1946 da 
Mecliste Arapça ezan ve ticaniler olayı, 1952 
Kasımında Malatya suiikastı ve İslâm Demokrat 
Partisi, daha başka şeylere kapatılan partiler olay
ları var. 1952 de Büyük Cihat olayı. Büyük Ci
hat Gazetesinde yazılan yazılardan dolayı De
mokrat Partiden ihracedilenler. 1957 de Bursa 
Ulu Camii olayı, nihayet 1957 den sonra Nur
cular hareketi. Yani bendenize göre, NuHs kö
yüne göre, Nurisçiler olayı. Nurcularla Kur'anı 
Kerimdeki nurla alâkası yok, nurisçiler olayı ve 
diğer olaylar yer almıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugünkü duruma 
bir defa göz atalım. Bu şu geçmiş mazimiz yani 
bu tehlikeli bir şey. Bu kadar tehlikelidir ki, yıl
ların içerisinde bu tarih hâdisesi var: Menemen'
de bir Kubilây isminde bir teğmeni öldürmüş
le:-. 

Arkadaşlar Menemen'de şehit edilen Kubi
lây hâdisesi, çok enteresan bir hâdisedir. Mene
men'de Anadolu'nun batısında ayağa kalkıyor
lar, Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun kisvesini 
taşıyan bir teğmeni şehidediyorlar. Akan kanma 
parmaklarını bulayıp yalıyorlar evet akan ka
nına parmaklarını bulayıp yalıyorlar. Kafasını 
testere ile kesiyorlar, («Mübalâğalı anlatıyorsun» 
sesleri) mübalâğa değil. Kesiyorlar ve yeşil bay
rağın ucuna asıyorlar. Asıl enteresanı sevgili 
kardeşlerim, mahkemeye, sorgu hâkimine gittik
leri zaman diyorlar ki, «Siz kâfirsiniz, memur
lar kâfidir. - öyle öğretmişler kendilerine - ke
limeyi şahadet getirin» diyorlar ve memurlar 
kelimei şahadet getirdikten sonra konuşmaya baş
lıyorlar. «Yahu siz bu olaya nasıl başladınız 
böyle beş - on kişi ile?» Diye sorulunca «Hayır 
diyorlar, hudutta yüz bin kişilik bir ordu bize 
yardım edecek» evet arkadaşlar, böylece vatan
daşlar kandırılabiliyor ve muayyen bir noktada 
hiç ümidedilmiyen korkunç hareketlere tevessül 
edebiliyorlar. Yani bugün bunların yapılması 
ihtimali yoktur, şu olmaz, bu olmaz düşüncele
rine yer olmadığını anlatmak için sevgili ar
kadaşlarım bunları söylemek istiyorum. 

MEHMET OLÎ AYTAŞ (İzmir) —Her za
man bu gibi hâdiseler olur, ama ezilir. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sevgili Paşam, siz benden daha 
iyi korumalısınız bunu. Sağolun, «ezilir» sözü
nüzden güç buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu noktaları 
da tebarüz ettirmek istiyorum, bu geçim kısa 
tarihimizde. Bir de yakından olan... («Mevzua 
girin» sesleri) Biliyorsunuz mevzuda olduğum-
zu ama, hoşlanmıyorsunuz her halde. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok yakın ya
ni şu 15 - 20 gün içinde bir af kanunu sevk 
edildi. Ne olması lâzımgelir kamu yararı bakı
mından? Bu insanlar «Eh bir af kanunu getiri
liyor, artık biz kenara çekilelim, susalım, bir 
yanlışlık yaptık, Meclis bizi affetsin ve bundan 
sonra da bir daha bu yollara gitmiyelim» deme

leri lâzımgelir. Bunun başka türlüsünü düşün
meye bir imkân mevcut değildir. 

Şimdi, 1 Temmuz 1966 da Yeni Istanbulda 
şöyle bir yazı var, Necip Fazıl yazmış : «Her 
şeyi Islâmda toplama ve onu topyekûn zaman 
ve mekâna hâkim kılma ideali.» Yani kendi
sine göre metafor yapıyor, bir karışık ibare 
ile her şeyi zaman ve mekâna hâkim kılma 
ideali. Yani, şeriat istiyor açıkça adam. Za
mana ve mekâna, bütün hayata dini hâkim kıl
mayı ve şeriatı istiyor. Ama aynı zamanda affı 
da istiyor, istesin, söylesin ama affı istemesin, 
1 Temmuz 1966. 

Şimdi, biraz sonra aşağıda şöyle ifade edi
yor, bakınız memleket hangi noktadadır sev
gili arkadaşlarım : «Bu mücadele sermaye ile 
kalem erbabını ve okuyucuyu ahenkli bir zin
cir halinde birleştirmekle olur. Uğranılan başa
rısızlıklar artık sona ermiştir.» 

Yani diyor ki resmen; artık biz dini, §eriati 
" memlekete hâkim kılmak için lâzım olan ser
mayeyi bulduk. Bu parayı nereden bulmuş? 
Öyle söylüyor : «Sermaye ile kalem erbabım 
ve okuyucuyu ahenkli bir zincir halinde birleş
tirmekte uğranılan başarısızlıklar artık sona 
ermiştir.» Açıkça ilân ediyor, arkadaşlar bun
lar gizli değil, gizli bir köşede iki kişi birbiri
ne söylemiyor, Türk Devletinin temel nizamına 
karşı af istedikleri bir sırada rahatlıkla, ka
lemle yazıyor, basılıyor ortadan kaldırılması 
mümkün olmıyacak şekilde.. Bu cesareti nere
den buluyor? Ve şeriati getirmek için para da 
bulmuşlar, kalem erbabını da bulmuşlar, halk
la da zinciri kurmuşlar. («Ne biliyorsun?» ses
leri) Ama arkadaşlar, biz bâzı şeyleri de bi
liyoruz, bildiklerimizin arasında şu var : Yas-
sıada Mahkemesinde ele alman örtülü ödenek
ten Necip Fazıl Kısakürek'in 147 bin lira aldı
ğını da biliyoruz. (Adalet Partisi sıralarından 
«Başkaları da aldı» sesleri) 

Alanları da söyleriz merak etmeyiniz. 
Ve yine bu kararda Topkapı'da inönü'yü 

öldürmek için girişilen teşebbüsten - ki 5 Ma
yıs 1959 da yapılmaktadır - aynı günün tari
hiyle yani 8 inde çıkarıyor, 5 Mayıs tarihini 
koyuyor. Ve adam öldürmeye teşvik edici yazı
lar yazıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, böyle bu işler
de ihtisas erbabı oldukları ve para aldıkları 
belli olan ve 1953 te o zamanın yetkilileri ağ-
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•zindan itham edilen, tevkif edilen insanların 
bu işlerin başında oldukları ve yeterli parayı 
da ellerinde bulundurdukları anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu zat ne di
yor? Diyor ki ; 

BAŞKAN — Müşahhas noktalara girmeyin 
lütfen. Çünkü o zat burada yoktur. Sizin de
diğinizin de cevabını bu kürsüden söylemek im
kânına sahip değildir. Eğer bunların cevabını 
gazetede verebilir diyorsanız, siz de mademki 
zat diye şahsan bir insandan bahsediyorsunuz 
o yolu seciniz. Daha evvelki konuşmalarınız 
mücerret idi, bu mücerretlik içinde lütfen ka
lınız. 

C. II. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben burada kamu 
yararı batkınımdan, milletimizin yüksek men
faatleri bakımından bu noktaya dokunuyorum. 
Aslında bu şahsın ismini söylemek benim için 
ve benim partim için ehemmiyetli bir şey de
ğildir. 

Şimdi, bakınız aynı şahıs ne yazıyor. Af 
Kanunu bakımından, Sayın Başkanım söylüyo
rum... 

BAŞKAN — Efendim, yine tekrar ediyo
rum. Müşahhas noktalara girmeyiniz. Belki 
sizin bakımınızdan o şahsın ismini söylemek 
mühim değildir. Belki o şahıs bakımından da 
sizin isminizi söylemek mümkün değildir. Bun
lar ayrı konular, müşahhas noktalara girmiye-
lim. Bu bakımdan esas mevzuda mücerret ola
rak deminden beri yaptığınız şekilde devam 
edin lütfen. 

C. II. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Muhterem Başkanım, burada de
ğerli Meclis üyeleri arkadaşlarıma bâzı nokta
ları kendi grupum adına ifade ediyorum. Bun
ların içerisinde ister istemez bâzı müşahhas va
kıalara temas ediyorsam o hâdisenin zatından 
doğan, tabiatından doğan bir durumdur. Ben 
onlardan bahsetmek istemiyorum. 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum. Bir baş
makalede : «Bundan sonra ne olacaktır?» diyor. 
İşte sual.. Bizim kurtuluştan yani aftan sonra 
ne olacaktır? Yani 5 Hazirana kadar af oldu 
diyor, yazının başında. Nasıl affa lâyık olma
dıklarını anlatmak istiyorum Sayın Başkanım. 
Kendileri, şahısları mühim değil. Bundan son
ra ne olacaktır? İşte sual. «Bizim kurtuluşu
muz - tabiî kendilerini bir zümre telâkki ediyor-
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lar - afla değil, evvelâ kanun anlayışıyla 
- yani' şeriata müstenit kanunu gelecek - sonra 
da kanunun ne demek olduğunu bilmekle ola
bilir. Böyle oluncaya kadar - yani şeriat ge
linceye kadar - asıl evimizin...^ (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Müsaade buyurun bendeniz bu hakka sahi
bim. Ben söyleyeyim zapta 'geçsin, aksini de 
kendine güvenen gelsin burada söylesin. «Böyle 
oluncaya kadar» dinleyin kıymetli arkadaşla
rım, cümleyi dinleyin, anlıyacaksmız. (Gürültü
ler.) «Böyle oluncaya kadar.» Yani asıl evini
zin zindan olduğunu bilmekte devam edeceğiz. 
Diyor ki, siz 5 Hazirana kadar bizi affederse
niz edin, fakat biz esas maksadımız olan Dev
lete 'bütün din esasını 'getirinceye kadar yine 
suç işliyeeeğiz, yine zindana gireceğiz. 

Ş'mdi muhterem arkadaşlarım, bunlardan 
yani affa lâyık olma, affa liyakat keısbetmek, 
aftan istifade etmek durumu var mı? Açıkça 
söylüyor. Bu yazının tarihi 13 . 7 . 1966. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir eskisin
den bir de yenisinden misal verdim. Yani ken
dilerinde, bu suçları işliyenlerde en ufak bir iyi
leşme yok ve açıkça, biz bu suçları gayemize, 
amacımıza ulaşıncaya kadar işlemekte devam 
edeceğiz diyorlar ve yine bu maddeye göre suç 
islemeye devam ediyorlar. Meselâ 17 sinde, dün
kü gazetede: «Bir Devlet ve Hükümet büyü
ğünün sağlığında camide namaz kılması, ölü
münde de musalla taşında tezkiye edilmesi di
ni siyasete alet etmek olduğu için yasaktır.» 
Ufacık bir yazı. («Çok güzel» sesleri.) Çok gü
zel diyorsanız katılıyorsunuz demektir. Beğeni
yorsanız, katılıyorsunuz. 

Demek ki muhterem arkadaşlarım, en ufak, 
•yarıi şu Af kanunu konuşulduğu sırada dahi, 
«Susalım da, bir şey yazmıyalım da, şunu geçi
relim, geçirdikten sonra biz yine işimize devam 
ederiz. Nasıl olsa bize Af kanunu çıkarırlar.» 
düşüncesinde de değiller, pervasızca, açıkça suç
larına şu Af kanununun konuşulduğu sırada de
vam etmektedirler. («Yeter artık» sesleri.) Bağ
lıyorum. 

Şimdi, bugün karşısında bulunduğumuz du
rum şudur: Bugün biz C. H. P. olarak, Devle
tin temel esası olan ve kaynağını egemenlik 
ulusundur ilkesinden alan lâiklik ilkesiyle il
gili ne kadar kanun varsa, -ki bunlar 6187 sa-
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yılı Vicdan ve toplantı 'hürriyetinin korunma-
«m:ı dair Kanun, Anayasanın 153 ncü madde
sinde yer alan devrim kanunları, onun dışında 
'Türk Ceza Kanununda bulunan diğer madde
ler ve hilâfetle ilgili, padişahlıkla ilgili, un
vanların kul'lanılmamasiyle ilgili kanunlardır -
ıbunlann tümünü bir esas içerisinde mütalâa 
•ediyoruz ve şu kanunun şümulü dışında bıra-
ıkılmasını uygun görüyoruz. Ama bu görüş yal
nız bizim değil, - kanun kısmından söylemiyo
rum - nurculuğun, bu gibi akımların, kökü dışa
rıda olan akımların tehlikesi evvelâ Millî Gü
venlik Kurulu tarafından yani Anayasanın içe
risinde bulunan ve milletin güvenliği ile ilgili 
ıbir kurul tarafından ifade edilmiştir, ayrıca 
Genelkurmay Başkanının bir tamimiyle bu tür
lü memleketi bölücü ve diğer sakıncaları olan 
ve Temyiz Mahkemesi karariyle belli olmuş olan 
akıma karşı ordunun dikkatli davranmasına 
dair tamimle ve bunun yanında Sayın Cumhur
başkanının 19 Mayısta genel olarak, fakat daha 
sonra da açıkça nurculuğa değinen beyaniariy-
le ifade edilmiş bulunmaktadır. I 

Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı şu şekilde 
durumu ifade ediyorlar... (A. P. sıralarından 
gülüşmeler.) Bir Devleti temsil eden kişinin söy
lediği sözlere ehemmiyet vermemek mümkün 
değildir. Elbette ki bu sözü söylerken Saym 
Cumhurbaşkanı gerekli bilgileri almış bulunu- : 
yor ve o bilgilere istinaden bize, milletine işa- ; 
rette bulunuyor: , 

«Türkiye Cumhuriyeti lâiktir, herkes vicdan ' 
ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. ' 
Cumhuriyetimizin bu niteliği dini inkâr mahi- : 

yetini taşımaz. Lâiklik dinin Devlet işlerine ka
rışmasını ve akli olmıyan kaynakların, yani hu
rafelerin hukuku etkilemesini reddeder. İşte 
bunun içindir ki, rejimin niteliklerine ait si
yasi maksatlar 'güden nurculuk Anayasaya ay- ; 
kındır, dolayısiyle suçtur. Yargıtaym bu konu- | 
daki kararı bunu kesin olarak ortaya koymuş- : 
tur. Bu sebeple vatandaşlarımı, valileri ve ada- ' 
let teşkilâtını ve Diyanet İşleri Başkanlığını • 
nurculuk konusunda uyanık olmaya, uyandırı
cı davranmaya davet ederim.» 

Şüphesiz bir Cumhurbaşkanının bu beyanı, ; 

üzerinde önemle duracağımız bir hususdur. 
Şimdi muhterem ankadaşlarım, sözlerimi bağ

lıyorum. Evvelâ şunu belirtelim ki, 163 ncü 
maddenin birinci fıkrasının affın şümulü dışa-
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rısmda bırakılması, bu akıma karşı hiçbir şey 
yapmamak demektir. Çünkü 163 ncü maddenin, 
demin de arzettiğim sebeblerle, birinci fıkrasına 
göre, bugün mahkûm olmuş hiç kimse mevcut 
'değildir. Asıl mahkûmiyetler 163 ncü maddenin 
4 üncü fıkrasından doğmaktadır ve her yıl ar
tan bir miktarda bu suçlar önümüze gelmekte
dir. 1962 de yirmi, 1963 de elli civarında, 1984 
de yüzün üzerinde 1965 de yüzelliye yakın.. Bu 
'hususta kamu dâvası açılmıştır. Nasıl bir hızla 
geliştiği, nasıl etrafı 'sardığı, ortadadır. Etrafta 
cereyan eden hadiselerde bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Şimdi öyle ise, bugün yapılan şey yani, er
tesi sabah gazetelerden okudum, öğrendiğimize 
göre A. P. Grupunda toplanılmış 163 ncü mad
denin birinci fıkrası uzun mücadelelerden sonra 
affın şümulünde bırakılmış. Hiçbir şey yapılmış 
değil arkadaşlar. 163 ncü maddenin birinci fık
rasından bir tek mahkûmiyet. Bunu böyle söyle
mekle ve kamu oyuna bunu bildirmekle asıl 163 
ncü maddenin 4 ncü fıkrasında bu propagan
dayı yapmak suçlarının yığınla 'suçların affedil
mesi kamufle ©dilmektedir. Cumhurbaşkanının 
nazarından bu uzaklaştırılmaktadır, gazetecile
rin, kamu oyunun nazarından bu uzaklaştırıl
mak istenmektedir. İşin içyüzü budur, arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi aşırı sağcıların hepsini cJddi olarak 
kapsayacak usul kaıbul edilmediği halde, yani 
163 ncü maddenin 4 ncü fıkrası kabul edilmedi
ği ve diğer kanunlar kabul edilmediği hakle, ka
nunu kalbul edenlerin durumu şudur: İktidar bu 
memlekette görülen aşırı sağcıyı yani düpedüz 
irticai temsil etmiş olacaktır. Ve gösterişte güya 
her iki ucu da takibetmekte; sağcı ve solcu uçlar 
hakkındaki 'eşitlik sağlandığını iddia edecektir. 

Çok Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. nin bu 
rejim meselesinden, rejimin temelini teşkil eden 
'bu meselede görüşleri budur. Bu noktalar da, as
gari müştereklerdir; Sayın Başbakanın belirttiği 
asgari müştereklerdir. Bu .memleketin bu reji
min, bu Devletin yaşaması için uymamız gereken 
esaslardır. Bu esaslara hepimizin uyması lâzım
dır. Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. (C. 
H. P. si sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Hasan 
Lâtif Sarıyüce, buyurun. 
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MİLLET PARTİSİ ÖRUPU ADINA HA
SAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Af Kanununun 
9 ncu maddesi üzerinde M. P. Grupu adına 
görüşlerimizi açıklayacağız. Madde aynen şöy
ledir : 

«Madde 9. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar, 5 ve 6 ncı madde hükümleri sak
lı kalmak şartiyle, bu Kanun hükümleri dışın
da bırakılmıştır» denildikten sonra Kanun dı
şında bırakılan suçlar A, B, C, Ç, D, E, F, G 
ve H bendleri halinde sıralanmış bulunmakta
dır. Maddenin (A) bendi şümulünün dışında 
ıbulnan, yani Af Kanununun kapsamına giren 
suçları da 1, 2, 3 olarak madde halinde sıra
lamıştır. Fakat (C) fıkrasını okuduğumuz za
man 9 ncu madde ile aralarında bir münase
bet kurduğumuzda şöyle bir netice meydana 
çıkmaktadır: «Türk parasının kıymetini ko
ruma Kanunundaki Kanun şümulüne giren -
2 500 lira dâhil - kıymet kaçakçılığı suçları 
veya bu Kanuna göre çıkarılan kararname ve 
tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olur
sa olsun döviz ziyamı intacetmemiş bilûmum 
fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve 
tebliğlere göre suç sayılmıyan fiiller istimal 
malksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleri» ve 
maddenin mütebaki kısmı Af Kanunu şümu
lüne girmiş bulunmaktadır. Halbuki dokuzun
cu maddenin başlığını okuduğumuz zaman yu
karıda izah ettiğimiz gibi (A) dan (II) ye kadar 
Ibütün fıkralar içerisine giren suçlar affın kap
samı dışında bırakılmıştır. (A) fıkrası nasıl bi
rinci, ikinci ve üçüncü diye affın şümulüme gi
ren suçları göstermiş ve saymışsa aynı usul 
(C) fıkrasında da olması icabetlerken bu fıkra 
içerisinde affedilmesi icabeden kaçakçılık suç
ları anlaşılmaz bir şekilde kamufle edilmiş, 
kıymeti ne olursa olsun, kaçakçılık suçları us
talıkla affın şümulü içerisine alınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, M. P. si olarak 
Grupumuzda kanun görüşülürken maddelerin 
hiçbirine değinmiyerek sadece kaçakçılık su
çunun Af Kanununun şümulüne alınmasını ileri 
süren ve neticede «Bundan başka 'birşey bil
mez misin?» diye cevap verildiğinde partiyi 
terk eden avukat milletvekilinin gayesine er
mek için A.P. milletvekillerine ve Bakanlarına 
riyakâr davranmak suretiyle Hükümet tasa
rısından olmayan kaçakçılık suçlarını Komis

yonda Af Kanunu şümulüne aldırdığına (Gü
rültüler) bu vesile ile hapishanelerden vekâ
letname alımak suretiyle bu suçların affını te
min eden avukatların da Mecliste bulunduğu 
kanaati bizde hâkim olduğu için kaçakçılık 
suçlarının kıymetine bakılmaksızın Af Kanu
nu kapsamı dışında bırakılmasını temenni et
mekteyiz. (A. P. sıralarından «kimmiş bu avu
kat1? İsmini söyle, bütün avukatları suçlıya-
mazsın» sesleri) Bilirsiniz.. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Cesa
retin varsa ismini söyle... 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 
SARIYÜCE (Devamla) — Biz bütün avukat
ları kastetmiyoruz. Bir kişiyi kastetiyoruz, o 
da sizin aranızda oturmaktadır. (A. P. sırala
rından gürültüler). Yarası olan gocunur, sesi 
geliyor oradan. (A. P. sıralarından, «Avu'katm 
ismini söyle» sesleri). 

MEHMET ALİ AYTAŞ (tamir) — Avu
katın ismini söyle, cesaretin varsa. Erkekçe 
konuş. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 
SARIYÜCE (Devamla) — İsmini söyleyince 
riyakâr diyemiyecek miyiz Sayın Paşam. Er
kekçe konuştuğumuzu kabul edin, burada er
kekçe konuşuyoruz. (A. P. sıralarından gürül
tüler). 

SABAHATTİN BAYBÛRA (Adana) — Ne 
demek yarası olan gocunur, ne demek, namus
lu adamsan adını açıklarsın. Ben de avulkatım. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun Sayın 
Baybura. (Gürültüler ve mahiyeti anlaşılmı-
yan sözler). Beyefendi avukatsanız herhalde 
mantığınız vardır ve anlamanız icabeder. 
(A. P. sıralarından «kimi kastediyorsun» ses
ler ve gürültüler), kimi kastettiğim burada 
bellidir. (A. 1'. sıralarından «ismini söyle» ses
leri ve mahiyeti anlaşılmıyan gürültüler). • 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşmanızda 
madem ki, bir ima yapıyorsunuz, açıkça orta
ya koyunuz. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Sayın Başkan, kimi imâ ettiğim bu grup tara
fından bilinmektedir. (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, evvelâ siz susu
nuz; yani bu şekilde müdahale etmeyiniz. 

Şimdi, sayın hatip, bu şekilde ya tavzih edi
niz, kimseyi kastetmiyorum diye, yahut da söy-
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leyiniz. Bu şekilde bütün grupu itham altında 
bırakacak, gruptaki bütün avukatları zan al
tında bırakacak bir beyanda bıılunamazsmız. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 
SARIYÜCE (Devaımla) — Sayın Başkan bü
tün grupu zaten itham altında bıraktım diye 
bir şey yok. 

BAŞKAN — O hadde söyleyiniz efendim, 
açıklayınız yahut da ben kimseyi kastetoıiyo-

• rum deyiniz. (A. P. sıralarından gürültüler). 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 

SARIYÜCE (Devamla) — Millet Partisinden 
geçmiş olan halen hiçbir grupla alâkası bulun-
mıyan fakat büyük bir grupun içerisinde otur
makta olan bir şahsı kastediyorum. (A. P. sıra
larından «ismini söyle» sesleri). 

BAŞKAN — Kim efendim, ismini söyleyi
niz çok, rica ederim. Bu şekilde olur mu? (A. 
P. sıralarından gürültüler). Efendim, siz sü
kûnetinizi muhafaza ediniz. 

Beyefendi bir grup adına konuşuyorsunuz. 
Af Kanunun 9 ncu maddesi hakkında konuşu
yorsunuz. Madem ki, bir ithamınız var, açık 
olunuz, sarahaten söyleyiniz. Eğer ispat edemi-
yecek durumda iseniz doğrudan doğruya açık
lamayınız. Kimseyi itham etmiyorum deyiniz, 
tavzih ediniz. (Gürültüler). (C. H. P. sırala
rından «açıkladı Başkan, daha ne desin» sesi). 

Efendim, müsade ediniz lütfen. (C. H. P. 
sıralarından «M. P. den kim geçti ise» sesleri). 
Buyurun açıklayın efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU >.DINA HA
SAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — Söy
lediğim kişinin Adalet Partisi grupu içLnde 
olmadığını beyan ettim ve halen bir partiye de 
kaydını yaptırmamıştır. (Soldan gürltüler). 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu içinde 
olmadığını beyan ediyor. Hassasiyetinizi devam 
ettirmeyiniz efendim, lütfen devam edin ko
nuşmanıza. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂC (İstanbul) 
— Şahsım mevzubahistir, söz ist:yorum. (Sağ
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyu
run, bu şekilde olmaz. Şimdi bu konuşmalarla 
sizin şahsınıza bir sataşma olduğu iddiasını 
ileri sürüyorsanız bu konuşma biter, bittikten 
sonra siz söz istersiniz. O şekilde varsa yoksa 
söz veririz size. 

Şimdi sayın hatip siz konuşmanıza devam 
edin efendim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kanun 
tasarısının 9 ncu maddesinde kadın ve kız ka
çırma olaylarında aEfm şümulü çok dar tu
tulmuştur. Bu suçlar 1950 affından beri hep 
af dışı bırakılmasına rağmen azalma olmamış 
bilakis artış kaydetmiştir. Zira kız ve kadın* 
kaçırma olaylarının önlenebilmesi hukukun 
sert ve katılığı ile değil, sosyal ve iktisadi bün
yenin geliştirilmesiyle ilgilidir. 

Köylerde başlık parası adı verilen ve köy 
gençleri için bir yıkım olan usulü ortadan kal-
dırabilmiş miyiz? Miras yoluyla toprakların 
parçalanmasını önliyebilmiş miyiz? Bütün va
tandaşlarımızın kafalarını medery hayatın ge
reklerine göre, aydınlatabilmiş' miyiz ki, kadın 
ve kız kaçırma olaylarında affın şümulünü 
iğne deliği kadar dar tutuyoruz. Bu suçlar 
Türkiye'nin sosyal bünyesinden doğmaktadır. 
Eğitimsizlik, iktisadi düzensizlik evlenme ge
lenek ve şekilleri kız ve kadın kaçırma suç
larının temel etkenleridir) Hale.ı Türkiye'de 
ikiyüz biniden faala erkek iki veya daha fazla 
kadınla imam nikâhı üzerinden evli buitın-
maıktadır. Medeni Kanunun çok kadınla evlen
meyi yasaklıyan hükümlerinin geçerlik dere
cesini verdiğim bu örnek kesinlikle ortaya ko
yar sanırım. 

Medeni Kanunun evlilikle ilgili hükümleri 
Türkiye için bir reformdur, bir devrimdir. Her 
reform ve devrim gibi iktisadi ve sosyal güç
lerle seslendiği ölçüde bir netice verebilir. 
20 dönümlük bir toprağa sahip ve yaşamak 
için korkunç bir mücadele savaşı içinde olan 
bir köy delikanlısı toprağım parçalanmasın 
diye amcasının kızını kaçırmışsa bunun neden
leri üzerinde düşünımiyecek miyiz? Bu hâdise
lerde şehvet hissî insanlık dışı tutkular aramak 
insafsızlık olacaktır. Af bir atıfettir. Bu âtifet 
o memloketin gerçeklerine sırt çcvirmişse atı
fet olmaktan çıkar, hattâ bir zulüm makinesi 
haline gelebilir. Bu itibarladır ki, kız ve kadın 
kaçırma olaylarında belli ölçüler vaadederek 
affın şümulünü genişletmeliyiz. 

Kanaatime göre kadın kız kaçırma olayla
rında en iyi kıstas kaçırılan kimsenin ırzına 
geçilmemesi keyfiyetidir. Alelumum kız ve 
kadın kaçırma suçlarını kaçırdıkları kimsele* 
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rin ırzına gcçmemişlerse affetmeliyiz. Zaten 
Ceza Kanunumuzda 430 ncu maddesinde «kız 
ve kadın kaçırma cürümlerinden biri mahza ev
lenmek :maksadiyle işlenmiş ve bir gûna teca
vüz vuku bulmamışisa fail hakkında tâyin olu
nacak ceza üçte birden yukarıya kadar indiri
lir» demektedir. 

Ceza Kanunumuz da ırza geçmemeyi çok 
esaslı bir tahfif sebebi saymıştır. Ceza Kanu
numuzun ve bu şekilde devam edeğelen adlî 
uygulama'mızın teamüllerine uyarak 429, 430, 
431 nci maddelerle ilgili kaçırma olaylarını 
yukarda belirttiğim ırza geçmemiş olma kısta
sını gözeterek affın şümulüne ithal etmeliyiz. 
Böylece binlerce ıstırap içindeki mahkûmada 
atıfet duygularımızdan yararlanmak imkânını 
tanımız olacağız. 

Bu yolda bir takrir takdim edilmiştir. Rey
lerinize nıazhar olduğu takdirde binlerce va
tandaşımızda bu konuda atıfet duygularını
za mazhar olmuş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar Ana
yasamız orman suçlarını affetmeyi yasakla-
nıış'sa da bugün tatbikatta onbinlerin üzerin
de orman içerisinde yaşıyan köylü vatandaşı
mız bilhassa orman toprağını tarla ^haline ge
tirme meselesinden dolayı büyük ıstırap için
dedir. 
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BAŞKAN — Evvelâ sataşma nasıl oldu, 
hangi cümle ile -oldu?. Bunu ifade eder misi
niz? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Milletvekili, henüz bağımsız avukat demek 
suretiyle alenen beni kastettiğini söylemiştir. 
Binaenaleyh sataşmıştır, söz vermenizi rica 
ederim 

BAŞKAN — Sayın Abdurruhman Şeref 
Lâç, sizi kastettiğini anlattınız. Benim sualim 
sizi kastedip, etmediği değil. Soracağım ken
disine. Hangi cümleyi söyliyerek, hangi fikri 
size isnadetmek suretiyle sataştı : 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Kaçakçıyı korumak, aynı zamanda bâzı 
döviz kaçakçılarının sözde vekâletini deruhde 
etmiş bulunduğum.. Adalet Komisyonunda bu 
yolda mesai sarf etmişim. Bu büyük bir iftira
dır benim için, 

BAŞKAN — Pekâlâ efendim, soralım. 
Sayın Sanyüce, siz konuşmanızda bu be

yanlarınızda Sayın Abdurrahman Şeref Lâç'ı 
mı kastettiniz efendim1? 

HASAN LÂTİF SARI YÜCE (Çorum) — 
Onu kastettim. 

BAŞKAN — Onu kastettiniz. Bu, söz bir 
sataşmadır, buyurun efendim. (Alkışlar). 

Bir dakika Sayın Şeref Lâç bir sataşma 
vesilesiyle söz istediğinize göre, yeni bir sa
taşma iddiasına vesile olnııyac ağınız muhak
kaktır. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
Pek tabiî efendim. İkazınıza teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Muhterem Başkan, çok kıymetli milletve
killeri, bu Meclis kürsüsünden, milletvekilleri
ne ve Türk umumi efkârına hitabederken çok 
ölçülü olmamız lâzımgeldiğini hepiniz takdir 
buyurursunuz. Şahıslarımız yani milletvekil
leri, hangi siyasi kanaate sahibolurlarsa olsun
lar, kendilerine bu kanaatler içinde maddi va
kıalar dâhilinde hitabetmek zaruridir. 

İftira, gelişigüzel söz, bu Mecliste, hele çok 
uyanık bulunan Türk umumi efkârı muvacehe
sinde geçjmiyen kalp bir akçedir. Bu gibi söz
leri sarf edenler ergeç hüsranla karşılaşmaya 
mahkûmdurlar. (M. P. sıralarından, «senin 
gibi» sesleri) 

Malûmuâlinizdir ki, yonman toprağı henüz ; 
Türkiyede tesbit edilememiştir. Ne havadan fo- : 

tofraflarla ne de detaylı haritalarla orman top- ; 
rağı ile orman olmıyan toprak birbirinden ay
rılmamıştır. Ayrılmadığı için bu tatbikatta 
kötü uygulamaya meydan vermektedir. Kom
şusu komşusunu ihbar etmekte, yahut orman 
muhafaza memurları köylüden rüşvet alabil
mek için tarlasını gelip yazmaktadır. Böyle
likle bir köylünün bir tarla için üçten fazıla 
ıbelki beş kere mahkemeye verildiği Türkiye
de görülmüştür. Bugün bu hür topraklar üze
rinde orman, içindeki köylülerimiz kötü tatbi
kat neticesinde âdeta bir esaret hayatı yaşa
makta ve bizden de af beklemektedir. Her hal
de bunların da. dertlerine çare olacak bâzı yol
ları daha şimdiden düşünmemiz icabetmekte- . 
ıdir. Hepinizi sevgiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sataşma var söz istiyorum. 
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Vaktiyle bulunduğum Millet Partisinde bi
raz evvel şahsımı kasteden milletvekili bence 
zararsız bir arkadaştır. Şahsımı kasdetmesi 
kendi eseri değildir. (Soldan alkışlar) Ne ha
zindir ki, vaktiyle çok saydığım bu kabîl arka
daşlar bugün bana iftira etmek için âlet olmak 
durumundadırlar. Pek hazindir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Adalet Ko
misyonunda üye bulunmaktayım. Adalet Ko
misyonunda Millet Partisinin mümessili olarak 
konuştuğum zaman yine Sami Binicioğlu arka
daşımız benim arkamdan bir konuşma yapmış, 
Meclis teybindedir, beni methetmiş, çok ilmî 
bir konuşma yaptı arkadaşımız demiş ve ondan 
sonra da benim konuşmalarımı takviye etmiş
tir. 

Ben döviz kaçakçılarının, veya vergi kaçak
çılarının ne affını mutazam'mm bir takrir ver
dim, ne de bunun üzerinde durdum. Hükümet 
tasarısında 7 nci maddenin C fıkrasında yer al
mış 'komisyonda, aynı şekilde, ufak bir tadil 
ile çıkmıştır. Eğer benim bu döviz kaçakçılığı
nı himaye eder mahiyette bir takririm varsa 
çıkarsınlar. 

Yine çdk üzülerek söylüyorum, müfteri 
meVkiinde kalan bu arkadaşımıza acıyorum, 
.âlet olmuştur. Eğer bir tek döviz kaçakçısının 
dâvası avukat olarak bende mevcutsa, ben avu
katlıktan istifa edeceğim. (Soldan «bravo» 
sesleri, alkışlar) Sonra bilmeden konuşmak çok 
kolaydır, iftira pek kolaydır. Mahkûmların 
vekâleti nasıl deruhte edilir? Hangi milletveki
li, içinizde muhalefetten, büyük muhalefet par
tisinden kıymetli-avukatlar vardır. İstanbul 
.gM 'bir beldede avukat olmamn hele şöhretli 
bir avukat olmanın ne demek olduğunu bilmez 
San Lâtif oğlu. Ama burada kıymetli avukat
lar yardır, onlar 'bilirler. Döviz kaçakçıları
nın avukatlığını kimler yapar, kimler takibeder, 
hattâ bir döviz kaçakçılığı geldiği zaman ha
pishaneye kimler gider, kimler dâva alır? Bu 
da İstanbul'da malûmdur. Bir tek dâvam yok
tur . Eğer 'bunu ispat ederse şerefsiz yaşama
yı şimdiden vadediyorum. Var mı bundan bü
yük delil? Kaldı ki; mahkûm olmuşlar, İstan
bul'da büyük avukatlar 'bu dâvaları taMıbetmiş. 
Abdurrahman Şeref gidecek hapishaneye, diye
cek ki, 'bana vekâlet verin. Soruyorum büyük 
•muhalefet partisi mensupları Halk Partili' avıı-

.katlara, milletvekil le rine, bu mümkün- müdür ? 

Alay ederler, gülerler ve yuha çekerler hapis
hanede. Bu bir günde duyulur ve benim gibi 
şu büyük muhalefet, partisine en büyük darbe
leri icabında indiren Abdurrahman Şerefin to
zu dumanı attırılır. Halk Partisi tarafından. 
Var mı iddia? Söyleyin Halk Partililer, bu al
çaklığı Abdurrahman Şeref yaptı mı? Olamaz, 
iftiradır. Eğer Abdurrahman Şerefe verilmiş 
bir tek vekâlet bana gösterirlerse yine ben 
milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım. Fa
kat bu iftirayı söyliyen arkadaşıma acıyorum, 
ömrü boyu bir daha göremiyeceği bir (milletve
killiğine kavuşmuştur. İstifa edebilir mi? Bu 
iftirayı nasıl yutacak, A'bdurrahman Şeref Lâç 
döviz kaçakçılarının müdafaasını yapamamış 
da Millet Partisinden istifa etmiş öyle mi? Ha
yır arkadaşlar, mecbur ettiler söylüyorum. 
(Gürültüler) Abdurrahman Şeref Lâç şu kür
süden Bölükbaşı'nm - mutedil sosyal liberalizm 
diye - Millet Partisine kondurduğu solculuktan 
dolayı istifa etmiştir. (Sağdan: «yuh» sesleri) 
(Soldan alkışlar) Yalan mı? Meclis zabtında 
kayıtlı (M. P. sıralarından iftira ediyorsun ses
leri) Ya... İftira değil bu. Bu, hakikat! Eğer 
iftira ise şerefsiz olmaya yine razıyım. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Lâç, cümlelerinizi 
bağlayınız. (M. P. sıralarından «yalancı», «ce-
vaJbını alacaksın» sesleri) (Gürültüler) 

ABDURRAHMAN-ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, iftira etmek kolay
dır, ama iftira sabit olunca 'müfterilerin yatak
ların içine, yorganlarının içine sokulup insan
ların karşısına çıkmamaları lâzımdır. Ama yiız 
olmazsa yine konuşurlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından, alkışlar) • 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Grupumn.z it
ham edilmiştir. Millet Partisine, mutedil sos
yalist demiştir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl itham etti efendim? Han
gi sözle? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — (Mutedil sos
yalist) kelimesini kullanmak suretiyle itham 
etmiştir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, arkadaş
lar solcu okrııyan hir partiye solcu demek onu 
ithaım etmek deme/k değildir. Nihayet yanlış 
'bir beyandır, onun-kabul etmediği bir beyanı 
ona izafe etmektir. Bu; se'bep-le, solcu olduğunu 
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açıkça söyliyen partiler vardır, öyle ise böy
le hareket olur mu? Lütfen oturun efendim. 
(Millet Partisi sıralarından gürültüler, «dire
niyoruz, sataşma var» sesleri) 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Söz 
verin de bu vesile ile sıfatını söyliyelim biz de, 
kaça satıldığını söyliyelim. 

BAŞKAN — Efendim, herkesin birbirinin 
sıfatını söylemesi için, bu kürsü böyle bir mey
dan değildir. Lütfen oturunuz. (Millet Partisi 
sıralarından, «kendisi söylüyor ya»' sesleri) 

Efendim, milliyetçilik başka şey, sosyalist
lik başka şey. Sosyalist milliyetçi olan yok 
mu? Çok rica ederim, bunlar münakaşa edilebi
len şeylerdir. (Millet Partisi sıralarından, «söz 
verin, direniyoruz, ona verdiniz de bize niye 
vermiyorsunuz?» sesleri) 

Şimdi efendim, lütfen yerlerinize oturun. 
Bu şekilde yerinizden kalkarak el ve kol ha
reketleri yaparak illâ zoraki söz istemek usulü 
yoktur. 

HtLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) —Genel Başka
nımızı da kattılar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturun 
evvelâ yerinize bir kere oturun ayakta müzake
re usulünü ihdas etmiyelim. (M. P. sıraların
dan gürültüler, «sataşma var» sesleri) Şimdi 
arkadaşlarımız, kendi gruplarına sataşma ol
duğunda ısrar ederler, Kiyaset olarak biz böy
le bir sataşmanın vâki olmadığı kanaatindeyiz. 
(M. P.sıralarmdan gürültüler) 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — O 
sizin kanaatiniz, sataşma var. 

BAŞKAN — Hayır şahsi kanaatimi söylü
yorum Riyaset olarak sataşma olmadığı kanaa
tindeyiz. O kanaatte olsamdı söz veririm zaten. 
Israr ettiğiniz için oya sunuyorum: Millet Par
tisi Grupu, Sayın Abdurrahman Şeref Lâç'm 
konuşmasında bir sataşma olduğunu iddia edi
yor. Bu hususu kabul edenler lütfen işaret et
sinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Söz sırası... (M. P. den gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen sükûnetimizi muhafaza 

edelim, müzakereye devam ediyorum. 
Söz sırası T. t. P. Meclis Grupu adına Sayın 

Behice Boran'dadır, buyurun. 

T. t P. MECLÎS GRUPU ADINA BE-
HÎCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 9 ncu maddenin 
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(a) bendinde Türk Ceza Kanununun çeşitli 
maddeleri istisna edilerek af dışı bırakılmıştır. 
Türkiye işçi Partisi casusluk, vatana ihanet gi
bi suçların af kapsamı dışında bırakılmasını ye
rinde ve isabetli bulur. Fakat 141 ve 142 nci 
maddeler için aynı kanaatte değildir. Bu mad
deler söz konusu olduğu zaman derhal psiko
lojik bir direnme başlamaktadır. «141 ve 142 
nci maddeler komünizmi önlemektedir, komü
nizm Anayasaya aykırıdır, yasaklanımıştır, biz 
de komünizme karşıyız. Binaenaleyh, bu mad
delerden hüküm giyenlerin af kapsamı dışında 
bırakılmasına razıyız» şeklinde bir mütalâa yü
rütülmektedir. Derhal şunu hatırlatayım ki, 
141 ve 142 nci maddeler sadece komünizm ile 
ilgili hükümleri ihtiva etmez. Anarşistlik, 
Cumhuriyet ilkelerine aykırılık, demokratik 
ilkelere aykırılık, ırk mülâhazasiyle kamu hak
larının kısmen veya tamamen kaldırılması gibi 
suçlar da bu maddenin kapsamı içindedir. Hat
tâ komünizmle doğrudan doğruya ilgili oldu
ğu sanılan ve iddia edilen bu maddelerin birin
ci fıkrası dahi sadece komünizme mütaallik de
ğildir. Çünkü bir sınıfın diğer bir sınıfa ta
hakkümü, bir sınıfın ortadan kaldırılması, 
Devletin iktisadi, siyasi ve politik temel nizam
larının devrilmesi fiilleri sadece bir işçi dikta
törlüğünü, işçi sınıfının tahakkümünü tazam-
mun etmez. Sosyal'sınıflardan her hangi bi
risi böyle bir harekete tevessül edebilir ve bu 
maddenin bu fıkrasının kapsamı altında suç 
işlemiş olur. Nitekim faşizm de doğrudan doğ
ruya 141 ve 142 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
kapsamı içine girer. Hattâ meseleyi daha et
raflı ve daha derin olarak tetkik ettiğimiz za
man, dış görüşleri itibariyle, şekli itibariyle 
demokrasilere benziyen, ama iktisaden kuvvet
li sosyal sınıfların etkisiyle emekçi sınıfın de
mokratik hak ve hürriyetlerini kısıtlama, bu 
sınıfları baskı altında tutma eğilimlerini gös
teren rejimlerde yine 141 in 1 nci fıkrasının 
kapsamına girer. Demek ki, meseleyi böyle 
bir komünistlik demogojisiyle hemencecik bir 
tarafa itmek doğru değildir. 

Bununla beraber bu iki maddenin müşterek 
noktası burada biter. 

Biz Türkiye işçi Partisi olarak gerek 
141 nci maddenin, gerekse 142 «nci madde
nin bütün fıkraları ile affın kapsamı içine 
alınmasını teklif ediyoruz. Fakat bunların 
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gerekçelerini incelerken iki maddenin birbirin
den ayrı ele alamarak mütalâa edilmesini 
teklif ediyoruz. Bunun böyle yapılmasının 
gerekli olduğuna kaaniiz. Zira 142 nci mad
de tamamen fikir suçlarına mütaallik bir 
maddedir. Söz konusu suçun niteliği ayrı
dır. 141 nci madde ise, hep bildiğimiz gibi, 
teşkilâtlanmaya, cemiyet kurmaya mütaallik 
olan bir maddedir. 

Şimdi buradan hatırlatayım ki, maddenin 
kaldırılması veya devamı söz konusu olmadığı, 
bu madde tahtında hüküm giymiş olanların 
affa yani sosyal atıfet denilen bir davranışa, 
bir hisse hedef konusu olup olmıyacaklan-
dır. Bu bakımdan bu maddelerin tatbikatta 
ne netice verdiği ve hükümlülerin ne durum
da olduğunu affa lâyik olup olmamaları ba
kımından karar vermek üzere ele almak ica-
beder. Bir defa tatbikatına baktığımı.'! zaman 
görüyoruz ki, 141 nci maddenin bugüne kadar 
tatbikatı tamamen 1960 dan önceki olaylara 
münhasırdır. Bütün verilen hükümler 1960 se
nesinden önce yer almış olaylara mütaaalliktir-

Şimdi bu ne demektir? Yani memlekette 
henüz sosyal adalet, hukuk Devleti, demok
ratik hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmı-
yacağı gibi ileri ilkeleri, getirmiş olan yeni 
Anayasamızın mevcudolmadığı bir devirde yer 
almış olaylardır. Ve yine 1960 dan önceki 
memleket ortamı elbette ki, demokratik hak 
ve hürriyetler bakımından bugünkünden çok 
daha geri bir ortamda idi. Hepimiz biliyoruz 
ki, bugün grevden, emekçi sınıfın hakların
dan bahsetmek de§il, hattâ grev, toplu söz
leşme, îşçi Partisi gibi teşekküller bilfiil mev
cut iken 1960 dan önce grevden bahsetmek 
İşçi Sınıfının siyasi teşkilâtlanmadan bahset
mek doğrudan doğruya bir suç telâkki edi
liyordu. Ve bunlardan bahsetmek veya bu ko
nuları iki kişi ile bir arada konuşmak bir 
teşkilâtlanma addediliyor ve 141 nci maddenin 
1 nci fıkrasından takibat açılmasına yeterli 
addediliyordu. Yine o devirlerde Doğu ille
rinin geri bırakılmış olmasından bahsetmek, 
bundan şikâyet etmek bir bölgecilik, ve bir 
ayıncıhk addediliyor ve bu gibi sözler ve şi
kâyetler de yine 141 nci maddenin f'kralan 
tahtında . takibata mâruz bırakılıyordu. O gün
den bugüne hem yeni bir Anayasa gelmiştir, 
Hem demokrasi anlayışı, demokratik hak ve 

hürriyetler bakımından ortam, çok değişmiş
tir. öyle ki, o zaman suç addedilen ve suç 
addedilerek bu madde tahtında takibata mâ
ruz bırakılan fiiller, bugün artık bu nite
liği kr.ybetmiştir, serbestçe söylenebilmektedir. 
Binaenaleyh, bu noktayı dikkatle nazarı dik
kate almak lâzımdır. 141 nci maddenin tat
bik edildiği bütün olaylar 1960 dan önce yer 
almış olaylardır. 

İkinci husus; hernekadar 141 nci madde 
teşkilâtlanmaya, cemiyet kurmaya mütaallik 
ise de, yine , somut tatbikata baktığımız za
man, görüyoruz ki, gerçek anlamda bir teş
kilât konusu olmamıştır, hiçbir hâdisede. 
Adetâ hukuk dili ile, muhal suç denilen 
vaziyetler hadis olmuştur. Biran için bu mad
de tahtında tatbikata uğramış, hüküm giymiş 
olanların, bu maddede yazılı olan amaçlan ger
çekten benimsemiş ve o amaçlara müteveccih 
harekete geçmiş olduklarını kabul etsek bile, 
bir faraziye olarak, ortaya cemiyet diye, teşki
lât diye çıkarılmış olan şeyler bu amaçlan ger
çekleştirmeye, bu amaçlara erişmeye yeterli, 
elverişli araçlar olarak görülmemektedir. 

Bir misal vermek icabederse âdi suçlardan: 
Bir adam diğer bir adamı öldürmeye niyet edi
yor, niyetinde de kararlıdır, ama öldürmeye ni
yet ettiği adamı öldürmeye teşebbüs ettiği za
man bir mantar tabancası kullanıyor. O zaman 
o şahsı niyetinden dolayı ne kadar suçlasak da 
yaptığı fiil ve kullandığı araç kanunun suç sa
yıldığı amacı, niyeti gerçekleştirmeye yetmedi
ği için muhal bir suç vaziyeti gösterir. Şimdi, 
bu 141 nci madde tahtında hüküm giymiş olan 
dosyaları tetkik edip, bu hâdiselere baktığımız 
zaman görüyoruz ki, teşkilâtlanma diye ger
çekten o maksadı güden veya güdüldüğü farz 
edilen, bu maksadı gerçekleştirmeye yetecek 
bir müessir teşkilât veya cemiyet kurma vazi
yeti yoktur. Bunun bir sebebi, maddenin 8 nci 
fıkrasında iki kişinin bir araya gelmesinin bir 
cemiyet kurma olarak kabul". edilmesinden gel
mektedir ama yine somut tatbikata baktığımız 
zaman görüyoruz ki, maddenin teşkilâtı, cemi
yeti bu kadar darlaştırarak verdiği tarif dahi 
tam iyi tatbik edilmemiş ve âdeta gülünç görü
len tatbikat yollarına gidilmiştir. Meselâ bir 
yazıdan dolayı savcılık takibat açmıştır. Bu 
yazıdan dolayı açılan takibatta 141 ve 142 nçj 
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rifâddeİer gereğince denilmiştir. Yazının sahibi 
savöıya sormuştur, bu bir yazıdır, basm yolu 
ile ".neşredilmiştir, bu 142 nei maddeyi anladık 
ama 141. ne oluyor? demiştir. Savcı demiştir ki, 
«141 in 8 nei maddesine göre iki kişi bir 'ara
ya gelirse bir cemiyet teşkil eder, sizin yazınız 
gazetede neşredilmiştir, gazetede neşredildiğine 
göre, yazı işleri müdürü deJ bu yazıyı tasvibet
miştir, yazı işleri müdürü ve siz yazar iiki kişi 
bir;'.cemiyet .oluyorsunuz., .-Binaenaleyh 141 nei 
maddeye giriyorsunuz» demiştir. Ve bu muhay-, 
yel bir misal değildir, bu verdiğim, gerçekten 
bu misal yer almıştır. Halbuki her ne kadar 
141 nei madde pek de mantığın almıyacağı bir 
şekilde iki kişiye dr-oa etmiş ise de teşkilât- kur
mayı, ama onun verdiği bu tarife dahi, şu ver
diğim misale girmektedir. Çünkü 141 nei mad
denin 8 nei fıkrası iki kişinin bir amaç etrafın
da birleşin esimden bahsetmektedir. Yani bir 
birleşme yine bir teşkilâtlanma olması lâzımdır. 
Her halde bir yazarla, bir yazı işleri müdürü 
bu tarifin içine girmez. . 
• Binaenaleyh bu bakımdan da somut tatbi

kat şekillerine baktığımın zaman görüyoruz ki, 
bu madde tahtında hüküm giymiş olan yurttaş
lar gerçekten böyle bir sınıf tahakkümünü ger
çekleştirecek, bir sınıfı ortadan yok edecek, 
Devlet nizamını devirecek veya memleketin bü
tünlüğünü parçalıyacak bir teşkilât meydana 
getirmiş '• değillerdir.' Vaziyetleri daha ziyade 
bir'muhal süç/vaziyetindedir. 

3 ncüsü, bü maddeden hüküm giyenlerin 
pek çoğu "eski tarihlerde" hüküm giymişlerdir, 
cezalarını ' çekmişlerdir. Yalnız f er'i - ve mütem
mim cezaları devam etmektedir ve bunlar hâlâ 
10 - 15, 20 - 25 sene evvel giydikleri hüküm do-
lâyîsiyle 'cemiyette sabıkalı dıırumundadırİar. 
Bü vatandaşlarin artık bu vaziyette- devamında 
bir sosyal fayda yoktur. Madem ki hangi suçla
rın affa girip girmiyeceği hakkında karar ve
rildiği zaman sosyal fayda mülâhaza ediliyor, 
bü durumdaki vatandaşları hâlâ böyle cemiyet
te mağdur durumda bırakmakta bir sosyal faj^-
da :yoktur . Bilâkis bunda atıfet, insaniyet ve 
insaf hislerini rencide eden bir durum vardır. 
141 den hükme bağlanmış ölayl ar arasında 
yalnız bir tanesi 1960 dan sonra hükme bağlan
mıştır ama, 1960 dan sonra hükme bağlanan bu 
olay dabi, yine dikkatinizi çekerim, 1960 dan 
b¥ce yer"almış olan bir olaydır. O da 14 doğulu 
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yurtdaşm evvelâ memleket bütünlüğünü -böl
mek suçu ile itham edilerek, sonra da 14.1 in 
dördüncü fıkrası tahtında millî hisleri zayıflat
mak suçu ile itham edilerek mahkûm edilmiş 
olmalarıdır. Aynı fiillerin iki yetkili mahkeme 
tarafından' birisi bir mahkemece 12'5 nei madde 
tahtında görülüp O maddeden sevk edilmesi ve 
oy birliğiyle o mahkemece beraet ettirilmesi, 
sonra sevk maddesinin değiştirilerek 141 e 4 ten 
bir ikinci mahkeme tarafından ise mahkûm 
edilmesi de gösteriyor ki... Burada mahkeme 
kararlarının isabetini katiyen münakaşa etmi
yorum, her iki karar da isabetlidir, olabilir. 
Yalnız şu durum gösteriyor ki, söz konusu olan 
fiiller, o kadar da vahîm, ağır ve suç niteliği 
çok sarih olan fiiller değillerdir. Ve üstelik bu 
doğulu yurttaşlarımız kendilerine verilen 16 
aylık cezanın 14 ayını da tutuklu olarak hapis
te fiilen geçirmiş bulunuyorlar. Çoğu üniversi
teli gençlerdir. Bu hüküm affa tabi olmazsa ve 
hükümleri kesinleşirse istikballeri mahvolacak
tır. 

Bu gençlere ikinci bir şans vermek, onları 
toplumun dışına itelememek, tekrar topluma ka
zandırmakta her halde sosyal zarar değil sos
yal fayda vardır. 

Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, ni* 
hayet Doğu bölgesi bugün resmen bir mahrumi
yet bölgesi olarak tescil edilmiştir. Doğu bölge
si Türkiye'nin sömürgesi değildir, millî hudut
ları içinde bir anavatan parçasıdır. Hudutları
mız içinde bir anavatan parçasını mahrumiyet 
bölgesi olarak tescil etmek her halde kıvanç ve
rici bir durum değildir ve Doğu bölgesinden olan 
bâzı yurttaşlarımız 1960 dan evvel bugünkü de
mokratik ve Anayasanın mevcudolmadığı "bu 
durumdan şikâyet etmişlerse, eşitlik istemiş] erse; 
Doğunun geri kalmışlığından yakınmışlarsa, bu
nun 'karşısından da bizler bir anlayış gösterme
liyiz. Her halde öz vatanın öz parçası olan, bir 
sömürge olmıyan bölgenin böyle bir mahkûmiyet 
haline gelmiş olmasında geçmiş iktidarların bir 
kusuru olsa gerektir. Af ise, atıfettir, anlayıştır, 
hoşgörüdür, insaniyettir, insaftır. Bütün bu- mü-
lâhazalarala 141 nei maddeden hüküm giymiş 
olan yurttaşlarımızın affın dışında bırakılmar 
malarını, af kapsamı içine alınmalarını teklif 
ediyoruz. 

142 nei maddeye gelince; suçunu niteliği ta
mamen değişiyor. 142 nei madde tamamen:fikir 
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suçlarına mütealliktir. T. I. P. niteliği, istika-, 
metij politik istikameti her ne olursa olsun bü
tün fikir suçlarının affına taraftardır. Nedir fi
kir suçu? Fikir suçu ilim veya sanat dalların
dan biriyle ilgili bir düşüncenin bir buluş veya 
faraziyenin veya felsefi veya metafizik bu görüş 
.tasavvurun veya dinî bir inancın veya sosyal, 
iktisadi veya siyasi düşüncenin mücerret ifade
sinin zararlı sayılarak cezai müayyideye bağlan
masıdır. 142 nci madde çeşitli politik istikamet-
lerdeki fikir ve inançların ifadesine, propagan
dasına mütaalliktir, fiil ve eyleme müteveccih 
değildir. Onun için 142 nci madde tamamen fi
kir şuçlariyle ilgilidir . 

Şimdi,, fikir suçlarının niteliğine baktığımız 
zaman görürüz ki, fikir suçları Ceza Kanunu
nun klâsik suç anlayışı dışında kalır. Modern 
ceza hukukunda suç, maddi sonuç doğuran bir 
fiildir ve bu suç telâkkisinde maddi bir sonu
cun meydana gelmesi ağır basar. Gerçi maddi 
sonuç doğurmıyan, ama yine de suç teşkil eden 
tanı teşebbüs suçları denilen haller vardır. 
Ama ıbu giıbi hallerde de yine maddi sonuç esas

t ı r . Tam teşebbüs hallerinde fail maddi sonu
cu doğurmak için gerekli bütün teşebbüslerde 
bulunmuş, bütün fiilleri yapmış, yani fikrini 
t.atbilka koymak için elinden geleni yapmıştır 
ama, kendisinin iradesi dışındaki bâzı âmil
lerden dolayı kasdını gerçekleştirmek için 
yaptığı fiillere rağmen sonuç meydana gelme
miştir. Yani deminki misali yine kullanırsak 
bir adam diğer bir adamı öldürmeye teşebbüs 
ediyor, ama bu sefer mantar tabancası değil, 
hakiki bir tabanca alıyor, gidiyor, namluyu 
çeviriyor ve ateşliyor, ama tabanca ateş almı
yor, adam da ölmüyor. Bir tam teşebbüs su
çu karşısındayız. Burada demek ki, yine failin 
niyeti ile ve sonucu elde etmek için yaptığı 
hazırlayıcı, sonuna götürücü hareketlerle mad
di sonuç arasında zaruri bir bağlantı vardır. 

. Bir selbep ve netice münasebeti vardır. Halbuki 
fikir suçlarında bu bağlantı da yoktur. Fikir 
suçlarından hem bir maddi sonuç doğmaz, hem 

. de maddi sonucun doğması tam teşebbüs ha
linde görülen vaziyet değildir, mantıki ve zo
runlu bir bağlılık yoktur, selbep ve netice mü
nasebeti yoktur. Çünkü mesele sadece propa
gandadan ibarettir. Ama denecektir ki, propa-
danda eder, bu propaganda başka şahısları 
etkiler, o şahıslar da suç teşkil eden hareket

lerde bulunur. Olabilir ama kimler, nerede ve 
ne zaman? Belli, değil. Propaganda ile, bu
nun ilerde doğuracağı neticeler arasında zo-
runluk ve otomatik bir bağlılık yok. İlerde pro
paganda zararlı neticeler doğurursa onu doğu-
raibilmesi için yeni kişilerin belirli hedeflere 
mütevecdilh belirli somut fiiller işlemesi lâzım-
gelir ve o zaman fiilen suç konusu teşkil eden, 
propaganda değil. Binaenaleyh, propaganda 
doğrudan doğruya bir fikir suçudur ve Ceza 
Hukukunun aradığı maddi sonucun doğması 
vaziyeti hâsıl olmaz. 

Yine Ceza Hukukunun aradığı failin ha
zırlayıcı, maksada . götürücü teşebbüsleriyle 
maddi sonuç arasındaki zorunlu bir sebep. ve 
netice bağlantısı yoktur. Ceza Hukukunun 
suçta aradığı diğer unsurlar da mevcut değil
dir fikir suçlarında, suçluda ahlâki redaet yok
tur, topluma zarar vermek niyeti yoktur, bi
lâkis fikir suçu ile mahkûm edilen şahıs kene
di kanaatince, kendi fikrince topluma yararlı 
olmak niyetindedir. Kendi fikirlerini ifade ede
bildiği, kendi fikirlerince hareket edebildiği 
için de benliğine uyduğu ve benliğini yüksek 
bir plânda gerçekleştirdiği kanısındadır. Bütün 
bu mülâhazalar dolayısiyle madde 142 den hü
küm giymiş olanlar fikir suçundan dolayı hü

küm giymiş olduklarından dolayı diğer mad
deler tahtındaki fikir suçlularıyla birlikte affa 
tabi olmalıdırlar. 

Hukuk tarihine baktığımız zamanda görü
rüz ki, fikir suçları kategorisinin teoride işle
nerek Ceza kanunlarına sokuluşu Birinci Dün
ya savaşından sonra faşist idarelerin kurulma
sıyla olmuştur. Fikir suçlarının anavatanı Mus-
solini İtalya'sı ile Hitler Almanya'sidir. Bu 
rejimler iktidarlarını sürdürebilmek için ken
dilerine karşı saydıkları düşünce ve görüşleri 
yasaklamışlardır. Demokrasilerde ise fikir su
çu yoktur ve olamaz. Bu hususu parti sözcümüz 
kanunun tümünü incelerken belirtikten sonra 
Sayın Adalet Bakanı burada cevaben : «Batı -
Almanya'da komünist partisi yoktur. Ameri
ka'da komünist partisine karşı takibata geçi
lir.» gibi beyanlarda bulundu. Bizim mevzuu-
muz komünist partisinin olup olmadığı meselesi 
değil, bu maddeden hüküm giymiş olanlar me
selesidir. Yalnız Sayın Bakan böyle ifade etti
ği için kısaca cevap vereyim : , 
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Amerika'da komünist partisi vardır, daha 
geçenlerde kongresini yapmıştır. Bütün Batı 
demokrasileri içinde yalnız Batı - Almanya'da 
komünist partisi yoktur. Ama onun da ikiye 
bölünmüş olmak gibi çok özel bir durumu var
dır. Ama dediğim gibi burada konumuz bu 
partinin mevcudolup olmaması meselesi değil, 
fikirlerin serbestçe ifade edilip, tartışılıp tar-
tışılamıyacağıdır. Bu açıdan aldığımız zaman 
görürüz ki, bütün Batı demokrasilerinde Ame
rika'da ve Batı - Almanya'daki bütün sosyalist 
literatür bütün çeşitliliğinde ve derecelerinde 
serbestçe satılır, tartışılır, sözle ve yazı ile 
ifade edilir, fakat bir suç teşkil etmez. Zaten 
demokrasinin kendi bünyesinde mündemiçtir 
söz hürriyeti. Demokratik rejim kendi kendi
siyle çelişikliğe düşmeden fikirleri suç saymaz, 
yasaklıyamaz. Demokratik rejim bütün fikirle
rin serbestçe tartışılabildiği bir rejimdir, bu 
suretle demokratik rejim kendi geleceğini em
niyet altına almak çabasındadır. Modern top
lumlar özellikle daimî bir gelişme ve değişme 
halinde olan toplumlardır. Gelişme ve değiş
meler yeni fikirler halinde belirir. Bunlar ser
bestçe tartışılarak ve bir muhassala meydana ge
lerek ancak yeni gelişmeler cemiyetin bünyesi
ne fazla sarsıntılara meydan vermeden masso-
labilir, mal olabilir. Demokrasilerde gerçi ile
riye matuf olan yeni gelişmeler yanında, ge
riye müteveccih eğilimler de olur, hareketler 
de olur. Ama bunların da bu çeşit ters yön
deki hareketlerinde baskı altında zararlı şekil
de tıkanıklıklara meydan vermemesi için de
mokratik rejimlerde bu gibi ters yöndeki fi
kirlerin de serbestçe tartışılmasını ve ifadesine 
müsaade ederler. Demokratik rejimin bu özel 
niteliğinden ileri gelir. Ve niteliği de bir sos
yolojik zaruretin neticesidir, toplumların ge
lişmesi kanunun bir neticesidir. Kaldı ki, de
mokratik hak ve hürriyetler bakımından - ki 
bunlar Anayasanın teminatı altındadır - kişi
liğin mutluluğa erebilmesi için kişinin kişiliği
ni Anayasanın öngördüğü gibi son haddine ka
dar her yönden geliştirebilmesi, kişiliğini bula
bilmesi için mutlaka inançlarını ve fikirlerini 
serbestçe ifade edebilmelidir. Kişinin mutlulu
ğu buna bağlıdır. Ancak böyle geliştirilebilir, 
böyle kişiliğini bulabilir. Binaenaleyh bu ba
kımdan da demokratik rejimlerde fikir suçu 
olamaz. Bu, temelden bir çelişmedir. Diğer ta-
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raftan 142 nin tatbikatına baktığımız zaman, 
bundan evvel 141 de verdiğim misaller gibi, bâ
zısı gülünç, bazısı çok acı aksaklıklara rasge-
liriz. 142 nin tenkidini yapan bâzı yazarlar §u 
görüşü ileri sürmüşler : «Efendim, 141 ve 
142 de vuzuh yok, vuzuha kavuşturalım.» Ka
naatimce bu maddelerin özellikle 142 nci mad
denin tatbikatta meydan verdiği aksaklıklar 
vuzuhsuzluktan ileri gelmemektedir, suçun ni
teliğinden ileri gelmektedir. Fikir suçunu tes-
ıbiıt etmek imkânsızdır, çünkü hangi fikrin za
rarlı olup hangisinin olmadığı toplumun gelişme
sine göre değişmektedir ve süratle değişmekte
dir. Ve bunu biz kendi toplumumuzda, kendi 
emniyetimizde müşahede etmekteyiz. 142 nci 
madde uzun senelerdir uygulanmaktadır. Ama 
bu madde tahtında takibata geçilen fikirler 
gittikçe daralmaktadır. 1960 tan önce grevden 
bahsettiğiniz zaman, işçi sınıfının teşkilâtlan
masından bahsettiğiniz zaman suç teşkil edi
yordu. Sosyalizmin «sos» undan bahsedemezdi
niz, derhal hakkınızda takibat açılırdı. Bugün 
ise bu konulardan serbestçe bahsedebiliyoruz. 
Bugün Türkiye'de sosyalist neşriyat vardır. 
Bugün Türkiye'de bir Sosyalist İşçi Partisi var
dır. Maddeler aynı kalmıştır, fakat bu mad
deler tahtında fikrî suç addedilen fikirler de
ğişmiştir, toplumun tarifi değişmiştir ve git
tikçe daralmıştır. Bu, kaypaklıktan dolayıdır, 
vuzuhsuzluktan dolayı değil.. Bu kadar kaypak 
olan bir maddeye göre hüküm giymiş olanlar 
bugün olsaydı eğer o fikirlerinden dolayı ka
tiyen hüküm giymiyecek olanlar, şimdi 1960 tan 
önce hüküm giydikleri için şey yapmak her 
halde insafa ve atıfet hissine uyacak şeyler de
ğildir. Tekrar ediyorum; bu suçun niteliğin
den geliyor. Hırsızlık daima hırsızlıktır. 20 sene, 
100 sene evvel de, bugün de.. Kaatil her za
man kaatildir. 20 sene evvel de bugün de.. 
Ama fikir suçu nedir? Bu değişiyor ve dedi
ğim gibi on sene, 15 sene gibi gayet kısa bir 
zaman içinde tarifi değişiyor ve bu tatbikatta
ki aksaklıklar maalesef bâzı kötü kullanmalara 
da se»bebolmuştur. Meselâ bir parti aleyhine 
1960 tan önce açılan bir dâvada şahitlik eden 
iki şahıs kendilerinin polis ajanı olduklarını 
ve sanıklardan birine kasıtla gidip Stalinle 
Lenin'in resimlerini verdiklerini fakat onun 
almadığını ifade etmişlerdir. Yine dosyaları 
incelerseniz görürsünüz, komünistlik propagan-
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dası karı - koca anlaşmazlığına ve boşanma dâ
valarına kadar intikal etmiştir. Maddenin bu 
kaypaklığından dolayı hemen gerek hususi şa
hıslar arasında birbiriyle münakaşa olduğu 
zaman bir taraf diğer tarafı suçlamak için 
komünistlikle itham etmiş, komünistlikle onu 
yere çalmaya çalışmıştır. Diğer taraftan da 
birçok kereler elinde iktidarı tutan çevreler 
yine yermek istedikleri insanları bu maddenin 
kaypaklığından istifade ederek bu maddeyi 
onlara karşı bir baskı ve cefa vasıtası olarak 
kullanmışlardır. 

Nihayet şunu belirtmek isteriz ki; yine 
fikir suçlarına taallûk eden 163 ncü madde
nin birinci fıkrasından gayri fıkrasına giren 
suçlar ve yine aynı mealde suçlara mütaallik 
olan 6187 numaralı Kanunun 1 nci maddesi 
kapsamına giren suçlar affedilmektedir. Bun
lar da fikir suçlarıdır bunlar da lâikliğe karşı 
işlenmiş olan dinî hisleri, dinî veya dince 
mukaddes sayılan şeyleri şahsi veya uümrevi 
nüfuz için veya Devletin temel nizamların
dan birini kısmen veya tamamen kaldırmak 
için alet etmek ve bunun propagandasını 
yapmak fiilleridir. Bunlar da fikir suçlan
dır, bunlar affın kapsamına alınmıştır. O tak
dirde hangi mantık, hangi hakkaniyet, hangi 
adalet ve hukuk anlayışı ile gerekçesiyle 
142 nci maddedeki fikir suçları affın dışın
da bırakılır? Bütün bu izah ettiğim gerek
çeler dolayısiyle T. 1. P. hem 141 nci ve hem 
de 142 nci maddenin, dokuzuncu maddenin 
(A) fıkrasındaki istisnalardan çıkarılmasını ve 
bu suçların da bütün mütemmim ve feri ceza-
lariyle birlikte affa tabi tutulmasını teklif 
etmektedir. Saygılarımla. (T. I. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Muzaffer özdağ?... Yok. Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Abbas Ali Çetin, buyu
run. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AB
BAS ALÎ ÇETİN (Kars) — Muhterem Baş
kan, sevgili arkadaşlarım; müzakeresini yap
makta bulunduğumuz 9 ncu madde affın sı
nırım teşkil eden bir maddedir, bu itibarla 
da mühim bir maddedir, üzerinde konuşul
maya değer bir maddedir. Bu madde hak
kında, daha açık ifadesiyle affın sınırı hak-
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kında Adalet Partisi Grupunun görüşlerini 
arz etmeden evvel bir iki noktayı arz edece
ğim. 

Meclisimizde hukukçu olan, olmıyan muh
terem azalar mevcuttur. Hitabım bilhassa 
hukukçu olmıyan azalar için olacaktır. Her 
hangi bir suç fiilini affetmek, onu tasvibet-
mek, hattâ mazur görmek demek değildir. Bu 
noktayı iyice ve esaslı olarak tesbit etmek 
lâzımdır. Bu kürsüde Af Kanunu münasebe
tiyle konuşan hatip arkadaşların adetâ şu 
grup şu suçun affına taraftardır, şu grup 
şu suç»un affına taraftar değildir dedikleri va
kit grupların veya şahısların o suçu tas-
vibettikleri, mazur gördükleri veya tel'in et
tikleri havası içerisinde konuştular. Kesinlikle 
ifade edeyim ki, bir suçun affını istemek, bir 
suçun affına taraftar olmak o suçu tasvi
betmek, hattâ mazur görmek demek değildir. 
Katili affediyoruz ama hiç kimse katili 
mazur görmüyor. Türk Ceza Kanununun 
163 ncü maddenin şu fıkrasına veya şu 
fıkrasına mümas suçu affedebiliriz. Ama bu 
hiçbir zaman kanunun suç addettiği, kanunun 
cezalandırdığı bir fiili tasvibetmek, mazur 
görmek demek değildir. Hırsızı affediyoruz 
ama hırsızlığı mazur görmüyoruz. Bütün suç» 
lar sayılabilir hattâ hakaret suçundan do
layı mahkûm olanı affetmek demek hakareti 
mazur görmek, hakareti mehdü sena etmek, 
iyi etmişsin de hakaret etmişsin demek de
ğildir. Kanun suç mu saymıştır, suçtur. Af-
fedilse de suçtur, affedilmese de suçtur. Af
fetmek, mazur görmek veya tasvibetmek de
ğildir. Bu suçu şu grupun veya bu grupun 
bu fiilin affına taraftar olması, tasvibetmesi, 
hattâ mazur görmesi mânasına değilidr. Hattâ 
o kadar ki, biraz evvel burada konuşan Be
nice Hatko arkadaşımız Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddelerine nürnas suç
ların affedilmesini uzun uzun ve zorlana zor
lana müdafaa etti. Ama biz hiçbir zaman 
Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi azasının 
bu madde suçlularını mazur gördüğünü veya 
ona taraftar olduğunu kabul etmiyoruz, o 
dereceye kadar. Bu prensibi kesinlikle tesbit 
etmek lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım; af kanununu iktidar 
partisi, Adalet Partisi getirmiştir. Niçin ge
tirmiştir? 1965 seçimlerinden evvel seçim be-
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yannamesinde Türk Milletine bir af vadet- I 
mistir ve seçilip gelmiştir, iktidara gelmiş
tir, onun için de vaadini yerine getirmek için 
affı getirmiştir. Affı vadederken şunu da vadet-
miştik. Şümulü memleket gerçeklerine göre tesbit 
edilecek bir af getireceğim demiştir. O halde nedir 
memleket gerçekleri? Kim tesbit edecek memle
ket gerçeklerini? Elbette memleket gerçeklerini 
kendi takdir ölçülerine ve kendi anlayışına göre 
top yekûn A. P. si takdir edecektir. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Parlâmento 
takdir edecektir?. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Af ka
nunu şümulü memleket 'gerçeklerine göre tesbit 
edilecek bir af kanunu getireceğim dediği vakit, 
hiçbir zaman İşçi Partisinin, Millet Partisinin 
hattâ muhalefette kalan C. H. P. nin tesbit edece
ği gerçeklere göre af getireceğim şeklinde bir 
vaitte bulunmamıştır ve böyle bir vait de olamaz 
elbette... O derece olamaz ki, elbetteki her par
tinin kendi programına, kendi görüşüne ve ken
di temayülüne göre tesbit edeceği gerçek başka 
türlü olacaktır.-Meselâ C. H. P. si bütün ömrün
de bilhassa son seçimlerde dinin siyasete alet edil
mesi meselesini çok çiğnedi. Âdeta tek basma 
hir seçim sloganı yaptı. Bu şekilde hareket et
miş bir parti elbette k i din kokan hiçbir suçun 
affına taraftar olmaz olmamakta haklıdır. Biz 
bunu mazur görüyoruz. Onun gerçeği bu olacak
tır. 

Biz tesbit ettik, suçun affı suçu mazur gör
mek demek değildir. Ama memleket gerçeklerini 
tesbit bakımından elbetteki öyle göreceksiniz. Bize 
göre biz, 163 ncü maddenin birinci fıkrası dışın
da kalan suçları affın şümulü içine almakla bu 
suçları elbetteki teşvik etmiyoruz. Ama bunun af
fedilmesini memleket gerçeklerine uygun mütalâa ' 
ediyoruz, siz uygun mütalâa etmiyorsunuz bu ; 
gayet tabiîdir. 

Millet Partisi kaçakçılığın affedilmesini 
memleket gerçeklerine asla uygun görmüyor. Ka
tilin affedilmesini muvafık buluyor, hırsızın af
fedilmesini muvafık buluyor, fakat bir dış seya
hat esnasında bilerek veya bilmiyerek bavulu- I 
na koyduğu iki eşarp, üç gömlek, bilmem bir ge- : 

tirdiği hediyeden dolayı kaçakçı duruma düşmüş j 
olanın affını istemiyor. Antep'ten gelirken An- I 
tep'te serbest satılan fakat huduttan çıkarken I 
tesbit edilirse kaçak sayılan "bir fiilin affını iste- | 

— 8a 

miyor. Niçin istemiyorlar? Onlar bilir niçin is
temediğini. Biz meselâ bu nev'i küçük kaçakçılık 
fiillerinin de affını memleket gerçeklerine uy
gun mütalaa etmekteyiz. 

Reşit Ülker arkadaşım uzun süren konşması-
nı 163 ncü maddeye hasretti, aşağı yukarı ona 
hasreti ve milliyetçilik, hilâfetten •• milliyetçilik 
fikrine geçiş, Ziya G-ökalp ve ondan sonraki 
hareketlerin hepsinin burada muhasebesini yap
tı. Kendisine ve kendi anlayışında olan grupu-
na sarahatle ifade ediyorum ki, milliyetçiliğin 
ve hilâfetten lâikliğe geçişin bu seyrinde Ada
let-Partisi de kendisiyle beraberdir. Bu mevzu
da Türk Milletinin içerisinde, şu muhterem par
lâmentonun içerisinde birbirinden ayrı düşü
nen hiçbir kimse yoktur. Hiçbir kimse KuMlây 
hâdisesini tasvibetmez, hiçbir kimse bu memle
kette Kubilây hâdisesine veya ona benzer başka 
bir hâdisenin tekrarını mazur görmez. Böyle bir 
şey yoktur ve biz o değiliz. Bunu sarahaten ifa
de ediyorum, biz kendisi ile beraberiz, kendisi 
de bizimle beraberdir ve bu memlekette ve bu 
Mecliste bu mevzuda birbirinden ayrı düşünen 
tek adam yoktur. Ama ayrıldığımız bir, yer var
dır. Türk. Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin 
birinci fıkrasından sonraki fiilleri, nihayet fer
dî propagandadan ibarettir. Ve cezası bir sene
den başlar, ağırlığı da odur. Yani vazıı kanu
nun bu suça koyduğu ağırlık o, bir seneden 
başlar. Bunun affedilmesini memleket gerçekle
rine uygun mütalâa ediyoruz. Cezası 24 sene
den başlıyan katillerin cezasının büyük bir kıs
mını affediyoruz. Bundan çok ağır fiilleri affe
diyoruz, bunu affetmiycceğiz, nerede? Müslü
man bir memlekette ve vahameti memleketi de
virmek, memleketin idaresini dinî inançlar esa
sına göre tesis etmek falan değil, propaganda 
yapmış ama suçtur tasvibetmiyoruz.. 

Affa müstahak görmüyoruz, tasvibetmiyo
ruz. 

Sevgili arkadaşlarım, bir noktayı da saraha
ten arz etmeyi faydalı görüyorum: Bize göre, 
bizim grupumuza göre Türkiye Cumhuriyetin
de ve Türk Milleti içinde Atatürk inkılâpları 
yerleşmiştir, millete mal olmuştur. Sağda sol
da zuhura gelen ufak tefek sapıklıklar inkılâp
lara asla gölge düşürmiyecektir. İnkılâplar de
vam edecektir. (Alkışlar) Nitekim Kubilây hâ
disesinden bu yana, hepimizin bildiğimiz gibi, 
birçok hâdiseler olmuştur. Ticani .hareketi .o t • 
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muşutr, bııgün nurculuk hareketi olabilir. Bun
lar çıktığı yerde sönecektir, ezilecektir ve Ata
türk inkılâpları, medeni bir cemiyet olma vas-
fimlz de-tfam edecektir. Biz bunun şu veya bu 
yolla,;gölgeleneceği kanaatinde de değiliz, böyle 
bir vehmin de içinde.değiliz. O derece değiliz ki, 
her cemiyette adam öldüren vardır; ingiltere'
de.de'vardır , Amerika'da da vardır. Yani ileri 
dediğimiz cemiyetlerde adam öldüren vardır, 
ama orada hiçbir zaman bütün insanların haya
tı tehlikede değildir ve insanlar sabahtan akşa
ma cemiyette adam öldüren var, aman beni de 
öldürecek, aman hayatım tehlikededir diye ve
him içinde kıvranmıyor. Her memlekette hırsız 
vardır. Ama hiçbir kimse hiçbir yerde herkes 
sabahtan akşama halısının, kiliminin, parasının, 
kasasının yanında onu kucaklamış olarak 
«aman hırsız gelmesin» diye vehim, içinde titre
miyor. Türkiye'de de dinci çıkabilir, din propa
gandası yapan çıkabilir ama hiçbir zaman bu 
memkSkette, memleketin idaresini" dinî esaslara 
göre tanzim edecek bir kuvvet bir kudret husu
le gelmiyecektir. Ve biz böyle bir vehminde için
de değiliz. (Alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, pek fazla huzurunuzu 
işgal. etmek istemiyorum. Şu .maddeyi okumuş 
'bulunan arkadaşların, affın sınırının nelerden 
ibaret olduğunu da tesbit etmişlerdir. Meselâ, 
biz mal aleyhine işlenmiş hırsızlık gibi suçları 
18 yaşından küçük insanlar işlemişse bunu bi
rinci maddenin kapsamı içinde görüyoruz. Se
bebi şu: Bütün dünyada tetkik edilmiş, erbabı 
tarafından tesbit edilmiş ve 18 yaşından küçük 
kimsöleri çocuk telâkki etmektedir Dünya. Bun
larda şuur, suç işleme kasdı, işlememe kasdı 
tam tekevvün etmiş halde görünmüyor ve onla
rın suçlarını affediyor. Bizde bunu dünyadaki 
fikir, gelişimine ve memleket gerçeklerine uya
rak affediyoruz. Ama bunun yanında 141 ve 
142 yi affetmeyi memleket gerçeklerine uygun 
bulmuyoruz..Niçin bulmuyoruz? Biz Türk Mil
leti olarak ve Adalet Partisi olarak bunda mean-
l&ket için ciddî, tehlike görmüyoruz. Halk Par
tisi nasıl 163 ten kıvranıyorsa biz de bundan 
kıvranıyoruz. Biz gerçeği böyle görüyoruz. Dâ
va bu; ,.. 
., TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bi
zim görüşümüz belli. 
: . - A . P . GRUFÜ ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
.(Devamla) -•—. Ben 141 ve 142 nci maddeler hu-
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susunda sizin İşçi Partisi ile beraber düşündü
ğünüzü "asla, söylemedim. Kaştım bir misalden 
ibarettir. Meselâ .Reşit Ülker arkadaşımız ko
nuşmasını 163 e tahsis etti ve burada yana ya
kıla konuştu. Ben de -diyorum ki, o yana yakı
la 163 ncü maddenin affın dışında kalmasını ne 
kadar istiyorsa, biz de yana yakıla 141 ve 
142 nci maddelerin affın dışında kalmasını o 
kadar istiyoruz. Dâva budur. 

Sevgili arkadaşlarım, biz affın sınırını 9 ncu 
madde ile tesbit etmiş bulunuyoruz. Şümulü 
memleket gerçeklerine göre bu suretle tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bunun aksine olan gö
rüşlere iltifat etmiyoruz. Yani 163 ncü madde
nin birinci fıkrasından sonraki fıkralarına mü-
mas suçların affın dışında bırakılmasına da ilti
fat etmiyoruz. 141 ve-142 nci maddelerin affın 
içine alınmasına da iltifat etmiyoruz ve diğer 
iltifat ettiğimiz hususları maddeye yazmışız. O 
şekil ile va'dimize uygun, memleket gerçekle
rine göre tesbit edilmiş bir af kanunu getiril
miş bulunmaktadır. Adalet Partisinin görüşü 
budur. Reylerimizi de böyle kullanacağız. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ burada
lar, G. K. M. P. Grupu adına buyurun efen
dim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞr (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri, C. K. M. P. genel bir affı, 
siyasi, içtimai huzurun temeli gördüğünü ifade 
etmişti. Bu görüşümüzü tekrarlıyoruz. 9 rieu 
madde, istisnaları, huzurunuza, önümüze getir
mektedir. Bu istisnalar için tutulan ölçünün âdil 
olduğu kanaatinde değiliz. Daha evvelki günler
de 146 nci maddeyi ilgilendiren fiiller için de 
anlayışımızın aynı olması lüzumuna işaret et
miştik, bunu tekrar ediyoruz. 

Bu maddede • ifade edilen istisnalar, yani, suç 
olarak beliren• fiiller, mahiyet yönünden affetti
ğimiz fiillerden pek farklı değildir. O halde is
tisna olarak getirilmelerinde haklı bir sebep gö
remeyiz., . - . . . . -

Aziz • milletvekilleri, Ceza Kanununda bu 
maddelerin1: toplandığı başlığın,, Devletin "milletr 
lerarâsı şahsiyeti .olduğunu ve Devlet kuvvetleri 
aleyhine, işlenmiş suçlar bulunduğunu hatjrlıya-
lım. Bu; baslıklar da ifademizi teyideder. 
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Muhterem milletvekilleri, bu fiillerin mahi
yetini birlikte inceliyelim. Türk inkılâbı Türk 
Milletine yeni bir hayat tarzı ve hayat imkânı 
açmıştır ve yeni bir dünya görüşü " getirmiştir. 
Türk inkılâbının, yaşadığımız nizamın temel 
fikri, ekseni, insan hürriyeti, insan haysiyetidir. 
Türk inkılâbı devleti değil, insanı, vatandaşı 
kutsal, kutlu görür. Bu yönde inkılâbımız ev
rensel bir değer ve şümul ifade etmektedir. Gaye 
vatandaştır, gaye insandır. însanırç hürriyeti 
içinde gelişimi şahsiyetini tekevvün ettirmesidir. 
Bu yönden devlet bir ortam, bir çerçeve, bir kad
ro olmaktadır. Gaye insan olduğuna, vatandaş ol
duğuna göre, vatandaş aleyhine işlenen suçlar 
için af atıfetini kullanırken Devlete karşı işlen
miş olan suçlarda bu atıfeti göstermeyişimize 
haklı bir sebep bulunamaz. Af atıfet kadar kud
reti de, istikran da, hâkimiyeti de ifade eder. 
Türkiye Devletinin kaderini elinde tutan Meclis 
bu atıfeti kullanmakla kudretini fcu noktadan 
da gösterebilir. 

Aziz milletvekilleri, Türk inkılâbının temel 
fikrinin aksiyonel mihverinin insan haysiyeti, in
san hürriyeti olduğunu söylemiştim. Lâiklik bu 
mânada bir temel prensibolmaktadır. Lâikliğin 
iki özü vardır, iki temel fikri vardır. Bir : Kişi
nin vicdan hürriyeti, din hürriyeti. İki : Devle
tin hizmetlerini icrada dinî otoritelerin veya din 
namına hareket ettiklerini iddia edenlerin tesir
lerinden azade bulunmaktır. Aslında bu iki pren
sip birbirinden ayrı değildir, hürriyetin temi
natı olmaktadır. Arkadaşlar; kısmî hürriyet dü
şünülemez. Hürriyet bütünlüğü içince, idrak edi
lir. Daimî hamlelerle korunmadıkça, fethedilme-
dikçe tehlikeye düşer. Lâikliğin önemli temel bir 
prensiboluşu hususunda Mecliste temsil edilen 
bütün teşekküllerin ittifakını sevinçle karşılıyo
ruz. Yalnız benden evvel görüşen sayın hatibin 
de ifade ettiği gibi söyliyeyim, her hangi bir fiil 
için af isteyiş, atıfet isteyiş o fiili suç olmaktan 
çıkartmaz. Mecliste temsil edilen hiçbir parti, 
hiçbir milletvekili bir fiili kanunlarımızın suç 
olarak tesmiye ettiği, tescil ettiği bir fiili savun
mak durumunda bulunmamışlardır. Yalnız istik
rar için, huzur için, barış için bir sosyal tedbir 
olarak affı getirdiklerini ifade etmişlerdir. Biz 
bu tedbirin şümullü olmasını istiyoruz, ölçümüz 
tüm fiiller için aynıdır, hasis değildir. 

Aziz milletvekilleri, 141 ve 142 nci maddeler
de ifade edilen fiillerin ve davranışların da ni

zamımız için, Türk inkılâbının getirdiği hayat 
nizamı için teşkil ettiği mânaya işaret etmek is
terim. 

Türk inkılâbı, Türk insanını, Türk Milleti
ni korumak ve hürriyet içinde geliştirmek fik
rinden hareket etmekte idi. Bu sebeple toplu
mun ahenk içinde, toplumun barış içinde olma
sını istemiştir, bu sebeple imtiyazları reddetmiş
tir, bu sebeple hürriyetsizlik ifade eden her 
davranışın karşısına çıkmıştır. 141 nci madde 
hürriyeti korumaya yönelen bir tedbir olarak 
düşünülür. Yalnız C. K. M. P. adına şunu be
lirtelim ki, bu madde inkılâbımızın temel kıy
met hükümlerini ve müesseselerini korumak hu
susunda yeter vuzuhta, yeter açıklıkta değil
dir ve iyi de işlememektedir. 141 nci madde bir -
birinden çok farklı fiilleri ceza tehdidi altında 
tutmaktadır. 

En yeni bir hâdiseyi ifade edeyim: Benden 
evvel konuşan C. H. P. nin sayın hatibi, inkı
lâbımızın önde gelen düşünürlerinden Ziya Gök-
alp'in -ki fikirleri Atatürkçülüğün Özünü teş
kil etmektedir - fikirlerine temas etti. Türk mil
liyetçiliği ve Türkçülük umdeleri üzerinde dur
du. 

Aziz arkadaşlar, Türkçülük 1966 Türkiye'
sinde 141 nci madde ile takibata konu olabil
miştir... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — 1945 te de 
olmuştur. 

0. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA MU
ZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Maksadım her 
hangi bir teşekkülü, her hangi bir şahsı suç
lamak değildir. Ben bir duruma işaret ediyo
rum aziz arkadaşlarım. 

Millî Eğitim Bakanlığının giriş kapısında 
bulunan Mustafa Kemal devrinde yapılan iki 
tablonun fotoğrafını çekmek suç olarak belir
tilmiştir, tecrim edilmiştir. Bu tablolar nelerdirt 
Birisi birinci Ergenekon, diğeri ikinci Ergene-
kon'dur. Birinci Ergenekon Türklerin anayurtla
rında yaptıkları mücadeleyi ifade eder, esarete 
kan*». takibata karşı yaptıkları mücadeleyi ifa
de eder. İkinci Ergenekon, Türklüğün Anado-
Vdaki yeni hayat tarzını, sanayileşme ideali
ni, büyük güçlü devlet ve millet olmak ideali
ni ifade eder. Bu tabloların fotoğrafını çek
mek takibat konusu olmuştur Türkiye'de, 1966 
Türkiyesinde 141 nci maddeye göre. O halde 

- w — 
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ıbu maddelerin yeter vuzuhu olduğu ve Türk 
inkılâbının temel kıymet hükümlerini koruma
ya yettiği söylenemez. 

Aziz arkadaşlar, en yeni bir hâdiseyi birlik
te yaşadık. Fikrî vuzuhsuzluk ifadesine işaret 
ediyorum,. Mutedil sosyal liberalizm solculuk 
olarak suçlandırılabilmiştir birkaç, dakika ev
vel, nıutedil sosyal liberalizm... Evet. 

Hülâsa toplumumuzda henüz bu noktalarda 
bu maddelerde ifade edilen fikirlerde kesinlik 
doğmamıştır, kanunu uygulamakla görevli olan 
makamların da Yüce Meclisin sayın üyelerin
den daha geniş bir anlayışla hareket ettiklerine 
delil getiremeyiz. Her şeye ra&men tekrar ede
yim, biz bu maddelerdeki hiçbir fiili, makbul, 
haklı görmek durumunda değiliz. Elbette top
lumumuzu, toplumumuz içinde fertlerin hürri
yetlerini ve temel nizamları tehlikeye düşüren 
fiiller olarak görülmektedir. Ama çok daha va
him mâna taşıyan fiiller için af yetkisini kul
lanan Yüce Meclis, daha az vahîm olan bu fiil
ler için veya daha vahîm olduğu ispat edilemi-
yen bu fiiller için de atıfetini kullanmalıdır. 
Arkadaşlarımız istisnai maddeler hakkındaki 
tekliflerini sunacaklardır. 

163 ncü madde ile ilgili olarak da şunu ifa
de edeyim: Devlet Bakanı olan sayın arkadaşı
mız ifade etti, Türkiye'de 55 binden fazla din 
adamı var diye. 17 bin köye inkılâp henüz ken
di öğretmenlerini gönderebilmiş değildir. 55 bin 
din adamı var. Bir yetkili tarafından bunlar
dan 50 binden fazlasının ilkokul mezunu bile 
olmadığı ifade edildi. Toplumun tabiî bir ihti
yacı olan maneviyat eğitimini bu seviyedeki el
lerde bırakırsak neticelerine de öyle intizar et
meliyiz. Yöneticilere ait bu kusura da bu nok
tada işaret etmiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlar, 
Cuırihuriyetçi Köylü Millet Partisi devri

min, inkılâbın devam ettiği, devam etmesi lâ-
zımgeldiği kanaatindedir. Benden evvel görü
şen Adalet Partili hatip arkadaşın fikrini tas-
vibediyorum, inkılâp yaşıyacak ve yaşatılacak
tır. Ama 1966 Türkiye'sinde bu kabil fiillerin 
•bulunabilmesi, bu noktadan da suçların işlene
bilmiş olması, hakikaten üzüntü vericidir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sağdan, al
kışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri var. («Aley
hinde söz istiyoruz» sesleri) Daha evvel aleyhin
de Sayın Kodamanoğlu söz istemiştir efendim... 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek

lif ederim. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Yüksek Başkanlığa 
(Mesele anlaşılmıştır. Kifayetin oya ikonmasını 

arz ederim. 
Muğla 

îzzet Oktay 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, 
Milletin ahlâkî temelleri ve Devletin rejim 

temelleriye igili bir kanunu müzakere ediyoruz. 
Böylesine ehemmiyetli bir konuyu müzakerenin 
telâşı içerisinde süratle çıkarılması doğru de
ğildir. Bu konu millet örfünde enine boyuna ra
hatlıkla tartışılmalıdır. 

Kifayeti müzakere takririnin aleyhine oy 
lütfediniz ki, 141, 142 ve 163 ncü maddelere gi
ren suçların affını talebeden Sayın T.I.P. Sözcü
sü arkadaşımızın mütalâaları ile A.P. Sözcüsü 
arkadaşımızın «141 ve 142 yi affetmem ama 
163 ü affedeceğim» diye, hem de affetmez görü
nerek, mütalâa beyan edişindeki mesnetlerini 
çürütmeye imkân bulalım. 

Kifayeti müzakere aleyhinde oy kullanınız 
ki, «Millî Devlet olmamız, dünyaya şâmil bir 
islâm Devleti vardır, olacaktır ve bu Devlet 
mecrayı mesaiyi şer'iye ile iş görecektir» diyen 
Saidi Nursî'yi bir şey zannedip nurculuğu 
methedenlerhi'hakiki mahiyetlerini arz edelim. 

Kifayeti müzakerenin aleyhinde oy lütfediniz 
ki, hem Kubilây'ı taısviıbetmiyoruz deyip hem de, 
Yüce Mahkemede mahkûm edilmiş nurculuğu 
Öven milletvekillerini partiden ihracetmemenin 
mahiyetini tartışalım. 

Kifayeti müzakerenin aleyhinde oy lütfe
diniz ki, akşam saibah iktidar gazetelerinde 
böylesine pespaye bir cereyanı islâmiyet zanne
dip peşine düşen vatandaşlarımızı uyarmak 
için mahkûmiyet kararı vermiş olan Yüksek 
Mahkemenin aleyhinde en ağır sözleri söyli-
yenlerin mahiyetlerini arz etmeye imkân bu
lalım... 
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'BAŞKAN — Sayın. Kodamanoğlu, kendinize 
mahsus. özel bir üslûp inltihabederek söylemek 
istediğiniz .her şeyi söyleme yolu aramayınız 
lütfen. Kifayet önergesinin .aleyhinde, bu espiri 
içinde kalınız. 

NURÎ-KODAMANOĞLU (Devamla) — S a 
yın Başkanım pek müstamel bir usulü 'bendeniz 
de yeni öğrendim. Parlâmento tecrübem yeni baş
ladığı . için, 'bunu usuldendir, zannettim. 

Kifayeti müzakerenin aleyhinde oy lütfediniz 
saıym .arkadaşlarım, böylesine önemli konular 
Yüce Mecliste konuşulurken âdeta bir ölüm sü
kûtu içerisinde bizleri dinliyen Hükümetin ne 
düşündüğünü öğrenelim. 

Ve nihayet 150 ye yakın suçlu milletvekili 
ve senatör arkadaşlarımızın hu Af Kanununun 
şümulünde niçin "bırakıldığı hususunu açıklama
ya imkân bulalım. . 

Teşekkür ederim. (Ortadan ve sağdan alkış
lar) 

'BAŞKAN — Okunmuş olan... (A.P. sıraların
dan «Kifayet aleyhinde söz işitiyoruz» sesleri) 

Efendim, İçtüzüğün 104 n'cü maddesi, kifa
yeti müzakere aleyhinde sadece hir kişinin konuş
masına müsaittir. Bu sebeple söz veremiyorum. 

Kifayeti müzakere istiyen önergeleri oyları
nıza sunuvorum. 

TURHAN FEYZÎOttLU (Kayseri) — Ba
kandan sorumuz var efendim. 

BAŞKAN — Kifaveti müzakereyi kabul eden
ler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN FEYZÎOftLU (Kayseri) — Ba
kandan hir 'Soru sorabilir miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Peyzioğlu, hu meseleler 
'burada konuşulurken siz burada değildiniz, son
radan 'geddiniz, oya koyuyordum, o sırada ayağa 
kalkıp konuşuyorsunuz. Arkadasınız kifayeti mü
zakere aleyhinde rey istedi, Sayın Kodaman
oğlu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu
rada delildiniz demek ne demek. Ben Savın Ba
kandan bir soru sorabilir miyim dedim. Beni hiç 
görmüvorsnmız. 

BAŞKAN — Sayın Peyzioğlu bu görüp gör
memek konusunu vaktiyle tartıştık ve bitirdik. 
Bunu tekrar etmevin rica ederim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu
radayım, neye böyle söylüyorsunuz? Sayın Ba
kandan sual. sorabilir miyim diyorum, sorarsınız 
veya soramazsınız diyebilirdiniz,.. 
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BAŞKAN — Bu sualinizin cevabı Tüzükte 
vardır. Ben verecek değilim. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
•kadar ağır söz karşısında susan Hükümet nasıl 
bir Hükümettir? 

BAŞKAN — Hiç, değilse bu sert ifadelerinizi 
Riyasete tevcih etmeyiniz. Hükümeti kastediyor
sunuz. Yüz hatlarınız, el - kolunuz Riyasete karı
şıdır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Siz se 
bebiyet verdiniz. 

BAŞKAN — Ben hiçbir"şeye-sebebiyet ver
medim. Kifayet önergesini veren ben değilini, 
aleyhinde söz istiyen ben'değilim. Kifayet önerge- -
1 erini kabul eden de ben değilim. Ben nihayet mu
amelesini yapıyorum efendim. Bitti efendim. Çok • : ' 
rica ederim. ." :•'•..-.••;:. ••- ' 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Hükümete lût- -
fen sorunuz, bu kadar meseleye cevap; vermiye-
cek in i? . . . , ; . • : , . . . 

BAŞKAN — Size söz vermedim, efendim. 
Lütfen oturun. Söz vermedim size. 

FERDA GÜLEY (Ordu) ^ Cevap vermiye-: 

eek mi? Zapta geçsin... 

BAŞKAN — Söz vermedim efendim... Zaten... 
(C. H. P. sıralarından,'«Hükümet ne vakit konu
şur?» sesleri.) 

ORHAN BJRGİT (İstanbul) — Cevap ver
meye hazırlanacak.. . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım mad
denin müzakeresi bitmiştir. Madde hakkında ve
rilmiş birçok önergeler vardır. Bu önergeler 62 
adeddir. Ye bu önergeler Komisyonun talebi üze- • 
rine Komisyona verilmiştir. 

KENAN ESENGIN (Zonguldak) .— Sayın 
Başkan, önergelerimizi açıklamamız lâzımdır. Ko
misyon ne biliyor benim ne.söyliyeceğimi?-... 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin,bu sor
duğunuz sualin de Tüzükte cevabı vardır ve za
manı gelince bu imkânı bulacaksınız. Bu beyan
la değil. Önerge sahibi Heyeti Umumiyede, ko
nuşmamış ise önergesinin sırası geldiğinde o. za
man izah etme imkânına sahiptir. Daha okuma
dık. Bu arz ettiğim husus Tüzükte yazılıdır. Sıra
sı geldiği zaman önerge sahibi çıkar, önergesi 
hakkında beyanda bulunabilir efendim. 

KENAN ESENGIN .(Zonguldak); — önerge
lerin mahiyeti bilinmeden geri alıyorlar,, nasıl alı
yorlar?... 
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" BAŞKAN — Önergelerde yazılı, siz bilmem 
tetkik edebildiniz mi önergeleri? Yani mahiyetle
ri. falan hepsi uzun uzun esbabı mucibesi ile ya
zılı... 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Komisyon 
bu önergelerin mahiyetini nereden öğrendi?... 

BAŞKAN — İçtüzük müsaittir, Komisyon ve
rilmiş olan önergeleri istiyebilir, istedi biz de ver
dik. 
•'•" KENAN ESENGİN (Devamla) — Okunduk

tan sonra istiyebilir... 

BAŞKAN — Hayır efendim. Öyle bir şey 
yok. Şimdi muhterem arkadaşlar, onuncu mad
deye geldik, maddeyi okutuyorum. 

MADDE 10.. — Bu kanunun 5 ve 6 ncı mad
deleri' hükmü saldı kalmak şar tiyle, tekerrür 
hükümlerinin tatbikini gerektiren aynı cins
ten suçlar aftan hariç bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanun 
maddesine uyan veya kanunun bir faslında bu
lunan suçlar bir cinsten sayılır. 

Askerî Ceza Kanununun 66 ncı maddesinde 
yazılı izin tecavüzü ve firar suçları hakkında 
1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 10 ncu madde baklanda sırasiy-
le; Sayın Reşit Ülker, Sayın Orhan Birgit, Sayın 
Nihat Diler, Sayın Reşat Özarda, Sayın Rifat 
Baykal, Sayın Kemal Aytaç, Sayın Âdil Kuıtel, 
Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Sami Binicioğlu, 
Sayın Mazhar Arıkan, Sayın Nihat Bayramoğlu, 
Sayın Arif Ertunga, Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın 
İsmail Boyacıoğlu söz istemiştir. 

Bellice Boran arkadaşımızın önergesi, bu oku
duğumuz 10 ncu maddeden sonra mı yer ala
caktır?... Sayın Boran yok mu efendim?... Sayın 
Boran bir 10 ncu madde teklif ediyor. Bu okudu
ğumuz 10 ncu maddeden sonra mı yer alacaktır, 
ondan evvel mi? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
9 ncu maddeden sonra olacak. Yani 10 ncu mad
deden evvel. 

BAŞKAN — Bu 10 ncu maddeden evvel ola
cak. Öyle mi efendim? Onuncu maddeden evvel 
bir onuncu madde teklif ediyorsunuz. 

Şimdi o halde teklif edilen bu maddeyi oku
tuyorum. evvelâ. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde 10. — T. C. Kanununun 141 nci mad
desine göre mahkûm edilenler, feri ve mütemmim 
cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

Bu madde gereğince yapılan kovuşturma ve 
soruşturma işlemleri durdurulur. 

Yukarıdaki maddenin yeni 10 ncu madde ola
rak tasarıya alınmasını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Behice Boran 

BAŞKAN — Şimdi yeni bir 10 ncu madde 
teklifi vardır. Buyurun, Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, bu, istis
naları tadat eden.9 ncu maddenin A bölümünde 
halledilecektir. Bize takdim edilen 62 önerge de 
buna taallûk etmektedir. Bu itibarla 9 ncu mad
dedeki önergelerle birlikte tetkik etmek üzere 
komisyonumuza verilmesi dcap eder. Yeni bir 10 
ncu made tedvinine imkân yoktur. Bu itibarla 
onuncu madde olmasına katılmıyoruz ve komis
yona iadesini istiyoruz 

BAŞKAN. — Sayın Tekinel istiyorsanız, tet
kik etmek için istiyorsunuz demektir. Katılıp 
katılmıyacağmız sonra belli olur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) Efendim, yanlış 
arz ettim. 10 ncu madde olarak ele alınmasına 
katılıyoruz. Yeniden ele alınmak üzere evvelki 
madde ile birlikte istiyoruz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
şahsen katılmayabilirler. Ama komisyonu topla
yıp bunu tetkik ederek bu maddede karara var
malıdırlar. 

BAŞKAN — Komisyon " daiha evvel 9 ncu 
maddede affın kapsamı dışında tutulan 141 nci 
maddenin yeni bir 10 ncu madde getirerek bu 
madde dle mahkûm olanların affını isteyen tek
life katılmıyoruz diyor. «Teknik balkımdan da 
mümkün değildir! Esasen 9 ncu madde içinde 
mevzuubahis edilecektir,» diyor ve katılmıyor. 

Şimdi yalnız «Bu önergenin oylanması, açık 
oylama ile yapılsın,» diye T. İ. P. ne mensup 17 
üye.. (Adalet Partisi sıralarından «T. İ. P. nin 
17 üyesi yok' sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar, anlaşılmıyor.. Hep beraber ko
nuşulunca hep zor oluyor anlaşılması. (Soldan 
«Gruplarında 17 kişi yok» sesleri) 
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Efendim, bu sözünüzle burada 17 imza yok

tur demek istiyorsunuz, bu itimatsızlık olur. On
ların 14 üyesi olmayabilir, ama burada 17 imza 
var. Ama kimlerdir diye sorabilirsiniz, biz de 
okuyabiliriz isimleri. 

Şaban Erik, Ziya Ekinci, Behiçe Hatiko Bo
ran, Sadun Aren, Çetin Altan, Kemal Nebioğlu, 
Yusuf Ziya Bahadırdı, Yunus Koçak, Yahya 
Kanbolat, Âdil Kurtel, Ali Karcı, Rıza Kaus, 
Sevinç Düşünsel, Turgut Altmkaya, Yaşar Akal, 
Ali Karahan, Cengiz Ekinci. 17 üye var. 

Şimdi önergeyi açık oylarınıza sunuyorum. 
Kutu Başkanlık Divanının önündeki kürsüye ko
nulacaktır. (A. P. sıralarından, «Komisyon ka
tılıyor mu? sesleri) Komisyon katılmıyor. Biraz 
«vvel beyanda bulundular. 

Şimdi, beyaz oylar önergenin kabulünü, kır
mızı oylar reddini, yeşil oylar da istinkâfı ifade 
ediyor. 

Oylama için ad çekiyorum. Turgut Göle 
(Kars). Karstan başlıyoruz. 

(Kars seçim çevresinden 
geçildi.) 

itibaren oylamaya 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşı
nız var mı?.. («Var» sesleri).. Oylarınızı acele 
kullansınlar.... 

Sayın arkadaşlar, oyunu kullanmamış arka
daşınız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Oylama sonucunu açıklıyorum. 
Behice Hatko Boran tarafından yeni bir 10 

ncu madde teklif edilen önergenin açık oylama
sına 253 Sayın üye iştirak etmiş, 16 üye kabul, 
235 üye red, 2 üye de çekinser oy kullanmışlar
dır, önerge reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, karar gereğince 
saat 20.00 ye geldiği için 19 Temmuz 1966 Salı 
günü saat 15.00 de toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

» • • - « 
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Behice Boranin Af Kanununa yeni 10 ncu madde ilâvesine dair önergesinin açık oylamasına 

verilen oyların sonucu 

ADANA 
Ali Karcı 

AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

ANKARA 
Rıza Kuas 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinci 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu ' 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 16 
Reddedenler : 235 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 196 
Açık üyelikler : 1 

t [Kabul 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

[Redde< 

Kâzım Ulusoy 
ANKARA 

Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 
Âli Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

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

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı i)x 

Mustafa Rona 

edenler] 

Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 

KONYA 
Yunus Koçak 

MALATYA 
Şaban Erik 

îenler] * 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BAMKESİB 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihad Bilğehan ' 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılma* 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BÎLECÎE 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Hami Tezkan 

BURDUB 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

(Reddedilmiştir.) 

; i 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

URFÂ 
Behice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf .Ziya Bahadınlı 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin ' * < 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
TTılnıf Tnf'PorıİTi 
£XUU11 A U V v S U l U 

Hasan Lâtif Sanyüee 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
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DİYARBAKIR' 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE. 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinç'ek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Kamca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HA/TAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ânkan , 
Burhan Bozdağan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil. 

M; Meclisi B :,Üâ 

Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 

i Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 

[ Şinasi Osma 
Mustafa Uyar • . -

I KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

| KASTAMONU 
I Adil Aydın 

Ahmet Şevket Bohça 
Sab'ri Keskin 
Adil Toközlü • 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

.KONYA 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer ' 
M. Ziyaeddin tzerdem 

18 . 7 ,1960 Ö : 1 

I Ihsam Kabadayı 
I Mehmet Necati Kalaycı 
I ismet Kapısız 
I Faruk Sükan 
I Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 

I I. Hakkı Yıldırım 
| MALATYA 
j Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
I Neriman Ağaoğlu * 
I Sami Binicioğlu 

Süleyman Çağlar 
I Muammer Dirik 

Mithat Dülge 
I önol Sakar 

Nahit Yenişeh/rlioğlu 
MARAŞ 

I Vcysi Kadıoğlu 
I Enver Kaplan 
I H. Ahmet Özsoy 
I Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
I izzet Oktay 

Turan Şahin 
MUŞ 

I Kâmil özsarıyıldız 
NEVŞEHİR 

I ibrahim Boz 
- NİĞDE 

I Yaşar Arıbaş 
j Ruhi Soyer 
I ORDU 
I Ata Bodur 
I Ferda Güley 
1 Hamdi Mağden 
I Sadi Pehlivanoğlu 
I Kemal Şensoy 

RIZH 
I Erol Yılmaz Âkçal 
I ismail Sarıgöz 
I Cevat Yalcın 

SAKARYA 
J Nuri Bayar 
1 Kadri Eroğan 
I Muslihiddin Gürer 
j Şefafeddin Paker 

SAMSUN •• 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SlVAS 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKA? 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü' Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birmcioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

U R F ^ 
Halil Balkıs 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlü 
Kemal .Doğan Suîngûn 
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[Çekinser] 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS» 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırb^şh 

BURSA 
Sadrcttin Çanga (t. Ü.) 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 

Nejdet Yücer 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
M'etin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğkı 

EDlRNB 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necatı Güven 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 

Hüseyin Yılmaz 
GİRESUN 

Kudtfet Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
AH İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 

Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Gölo 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Osman Zeki Oktay 
I. Halikı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Mekki Keskin 
Nazlif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özf akih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
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Şevket Eaşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç. 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alıişan (B.) 
Kanaran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuneı* 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasam Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

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

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğhı 

[Açık üyelik] 

Corum .1. 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

113. BİRLEŞİM 

18 . 7 .1966 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
K U R U I J A SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK. İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN 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 Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nm, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili 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 Hanb 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 değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (ıS. 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 




