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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
istanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve üri 

arkadaşının, milletvekilleri ara seçiminin bu yıl 
yapılmaması hakkındaki önergesi, kabul olundu. 

Pasaport Kanunu tasarısı ile 
Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahat-

ları hakkındaki Kanun tasarısının Dışişleri, Ada
let ve İçişleri Komisyonlarından beşer üye alın
mak suretiyle kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi, kabul edildi. 

1111 sayılı Askerlik Kanununfun 5 nci madde
sinin değişi irilmesi ve bu Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hak
kındaki Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan Kanun, kabul edildi. 

Piyade Binbaşı Lûtfi Can'm, emeklilik işle
mine dair olan Dilekçe Komisyonu raporu okun
du. Üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
rapor reddolundu. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler

arası İmar ve Kalkınma Bankası arasında akde
dilen Kredi Anlaşmaları hakkındaki Kanun ta
sarısının, Dışişleri, Tarım, Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonlarından üçer üye ayrılmak suretiyle 
kurulacak Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul 
olundu. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,. Etimes
gut'taki Motor Fabrikası ile Yenişehir'deki Ata
türk Lisesi ve Sarar Okulunun bulunduğu saha 
içindeki araziye dair olan sözlü sorusuna, Adalet 
Bakanı; 

Bilecik Milletvekili Talât Oran'm, ipekçilik 
sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair olan sözlü sorusuna, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı cevap verdiler. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Varlık Vergisi ve Adana Mensucat Fabrikasında 
yapıldığı iddia edilen vergi kaçakçılığı hakkın
daki sözlü soruları, Maliye Bakanının teklifi üze
rine, başka Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

memleketimizde yapılması mümkün olan malzeme 
ve yedek parçaların dışardan getirilmemesi hak
kındaki sözlü sorusunu, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı cevapladı. 

Anayasanın 2 nci maddesindeki (Devlet dili 
Türkçedir) fıkrasının yorumuna dair olan Ana
yasa Komisyonu raporu, okundu. Üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra Anayasanın 104 ncü 
maddesinin sarahati karşısında ikinci maddenin 
yorumlanmasının caiz olmadığına karar verildi. 
ve komisyon raporu reddedildi. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın ile, 
Hasan Bemzi Kulu'nun, seçim tutanakları 

hakkındaki Tutanakları inceleme Komisyonu ra
poru ve seçim tutanakları kabul olundu. 

Denizli Milletvekilliğine seçilen Eyüp Şa
hin'in, seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları 
inceleme Komisyonu raporu ve seçim tutanağı 
kabul edildi. 

Ordu Milletvekillerinin seçim tutanakları ile 
Burdur Milletvekilliğine seçilen Mehmet Er-

kazancı'nm seçim tutanağına dair olan Tutanak
ları inceleme Komisyonu raporlarının Komisyon 
sözcüsünün hazır bulunduğu Birleşimde görüşül
mesi kabul olundu. 

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Pro
tokolün onanmasına; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaş
malarında imzalanan ek Protokol ve eklerinin 
onanmasına dair olan Kanun tasarılarının bi
rinci görüşülmeleri bitirildi. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hak
kındaki Kanunun 23 ncü maddesinin kaldırılma
sına dair olan Kanun, kabul olundu. 

13 . V i r . 1950 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
istanbul Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. H. Demirelli t. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekti 
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Sorular 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'nın, 
Doğu ve Güney Doğu illerine yabancıların ya
pacakları seyahat hakkındaki sözlü soru öner
gesi Başbakanlığa gönderimiştir. (6/64) 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yürükoğlu'-
nun mahkeme zabıt kâtipliğinin hususi bir mes
lek haline konulmasına ve işlerin artması do-
layısiyle kadroların iş hacmi esasına göre tezyit 
ve işlerin ona göre ayarlanmasına dair olan 
sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/65) 

Çankırı Milletyekili Celâl Otman'ın, Koru
yucu tabibler ile bulaşıcı 'hastalıklara karşı köy
lülerimizin sağlık durumlarının ıslahı için ne 
düşünüldüğü hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/66) 

Çankırı Milletvekili Celâl Otman'm, Anka
ra Mezbahasının sıhhi ve teknik ihtiyaçları hak
kında alınması gereken tedbirlere dair olan 
Isözlü soru önergesi, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/67) 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı 'nın Türkdili namı altında dilimize karıştırı
lan kelimeler hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/68) 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı 'nın, tedavülde bulunan nikel ve mağşuş pa
ralar hakkındaki sözlü soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/69) 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı'nın, boşanma dâvalarında kolaylık gösterilme
si, kız kaçırma vakalarının önlenmesi ve hırsız
lık suçlarından dolayı verilen cezaların şiddet-
lendirilmesi hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/70) 

Afyon KaraJhisar Milletvekili Gazi Yiğit
başı'nın, emirerleri hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/71) 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğit
başı'nın, ilk tahsil mecburiyeti yaşının 12 ola
rak kabul edilmesi hakkındaki sözlü soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/72) 

Erzurum Milletvekili Rıza Topcuoğlu 'nun, 
Genel Bütçeye alınmış bulunan Hademei Hay

ratın 1951 Bütçe tasarısında terfihleri düşünü
lüp düşünülmediğine dair ıolan sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa göncfeerilmiştir. (6/73) 

Çankırı Milletvekili Celâl Boynuk'un, Millî 
Korunma Kanunu ile Devlet" dairelerinin işga
linde bulunan ıgayrimenkuller hakkındaki söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/74) 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın, ilk
okul öğretmenlerinin terfilerine, yapı sandığına 
kayıtlı üyelerin verdikleri aidat miktarı ile kaç 
apartman ve ev yapıldığına ve sandık adına 
toplanan komisyon üyelerinin huzur haklarına 
ve sandıktan ayrılmak istiyenlerin durumları
na dair olan sözlü soru önergesi, Mîllî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/75) 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, Ankara 
Gar Gazino ve büfesi ile Gardaki lojmanlar ve 
permiler ve Yerköy P. T. T. Müdürü hakkında 
yapılan tahkikata dair olan sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/76) 

Aydın Milletvekili Namık Gedik'in, sigor
talı işçi ve hizmetlilerin hastalık hallerinde İş
çi Sigortaları Kurumu tarafından tesisi zaruri 
sağlık müesseseleri hakkında ne gibi teşebbüs
ler yapıldığına dair sözlü soru önergesi, Çalış
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/77) 

Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli'nin, 
Hariciye Köşkü hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/78) 

Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavaleıoğlu'-
nun, Amerikan uzmanlarının «Türkiye'nin ikti
sadi bakımından umumi bir tetkiki» adlı rapo
ru ile Pakistan'da toplanan îslâm Ekonomik 
Konferansına katılan Heyete dair sözlü soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/79) 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, Er
zincan'da vukua gelen deprem dolayısiyle yapı
lan yardımlarla Avusturya'dan alman kurma ev
lerin bugünkü fiyatları hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/80) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, il, ilce 
ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve içme su
ları hakkındaki sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/81) 

Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in, memur
ların tâyin ve nakil işlerinin bir prensibe bağ-

- 6 0 1 — 



B : 22 13.7 
lanması hakkındaki sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/82) 

Sivas Milletvekili Halil İmre'nin, 1951 malî 
yılı Bütçesinin hazırlama prensipleri hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde-

2. — HAVALE E 

Tasanlar 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun ta
sarısı il/52) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — Memleketimizde casusluk suçundan mah
kûm edilen Alman ve italyan uyruklu bâzı şa
hısların afları hakkında Kanun tasarısı (1/53) 
(Adalet Komisyonuna); 

Teklif 
3. — Amasya Milletvekili îsmet Olgaç'ın, 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin kaldırılmasına 

4. — GÖRÜ! 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. Müzakereye 
başlıyoruz. 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/30) [1] 

[1] 42 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dır. 
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rilmiştir. (6/83) 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural 'in, ya
bancı uyruklu garsonlar hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/84) 

dair Kanun teklifi (2/30) (Ticaret, İçişleri ve 
Adalet Komisyonlarına); 

Rayorlar 
4. — Hans Kroecker, Ekrem özdemir, Hans 

Bucher, Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat, Dr. 
errmann Von Engelmann,. Prof. Dr. Hans 
Henning Von Der Osten'in mahkûm bulunduk
ları cezalarm affı hakkında Adalet Komisyonu 
raporu (5/19) (Gündeme); 

5. — Türkiye ile İtalya arasında imza edilen 
Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşmasımn 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Adalet Komisyonları raporları (1/7) (Gündeme). 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gündemimizin 
5 nci kısmının 2 sayılı fıkrasında bâzı sucç ve 
cezaların affı hakkındaki Kanun tasarısı üze
rinde Komisyonun yazılı olarak öncelik ve ive
dilik talebi vardır. 

öncelik talebini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

)İLEN KÂĞITLAR 

»m<i 

B Î E Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yarıcalı 
KÂTİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul); İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Yoklama I yapacağız. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) I 
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Af Kanunu tasarısının müzakeresine başlı- I 

yoruz. 
Arkadaşlar; bu tasarının müzakeresinden 

evvel Yüksek Heyetiniz arzu ederse gerekçeler 
ve kanunun maddeleri okunduktan sonra da 
müzakere açılabilir. Gerekçe ve maddelerin 
okunmasını istiyenler lütfen işaret buyursun... 
Arzu etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

SADRÎ MAKSUDI ARSAL (Ankara) — 
Arkadaşlar, Af Kanununun müzakeresine, bu j 
müzakerenin usulüne dair bir fikrimi arzetmek 
isterim : 

Arkadaşlar, Türk Milletinin Millî iradesinin 
mahsulü olan bu Meclis, bütün dünya demok
rat milletlerinin hürmetine mazhar olmuş bir \ 
Meclistir. Bu Mecliste kabul edilen kararları, 
cereyan eden müzakereleri bütün demokrat mil
letler hürmetle, alâka ile takip etmektedir. 
Binaenaleyh, bu kanunun müzakeresi sırasında 
bizi bu Af Kanununu ilâna sevkeden âmil ve 
mülâhaza hakkında yanlış fikirler telkin ede
cek şekilde, şu veya bu muayyen fert ve şahıs 
lehinde veya aleyhinde sözler söylemekten içti
nap edilmesi lüzumu izahtan müstağnidir. Biz 
bu kanunu merhamete lâyık mahkûm zümreler 
için çıkarıyoruz, fert için değil! Bunu arzetmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında müzakereyi j 
açıyorum. Söz, Komisyon sözcüsünündır, bu
yurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar; huzurunuza getirilen Af Kanununun 
müzakeresine başlamadan önce tümü hakkında 
kısaca izahat vermek istiyorum. 

Yüksek huzurunuza gelen af tasarısı umumi 
af ismini taşımamaktadır, fakat mahiyeti itiba
riyle umumi bir aftır. Umumi af ismi veril
memesi; üçüncü maddenin tasarıya tecil hük
münü ilâve etmesinden ileri gelmektedir. Tcil | 
hükmü, suç işliyen hükümlülerin, yeniden o su
çu işlemeleri halinde, eski ezaları ile birlikte 
cezalarını çekeceklerine mütedair olup tasarı
nın bence en mühim hükmünü ihtiva etmiş bu
lunmaktadır. Af mahiyeti itibariyle umumi bir 
aftır, fer'î ve mütemmim cezalara şâmil olduğu 
gibi para cezalarına da şâmildir. 

Tasarıda katil, adabı umumiyeye aleyhin
deki cürümler ve Devlet mallarına karşı iş- j 
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lenen suçlarla irtikâp, irtişa, zimmet, ihtilas, 
komünistlik, casusluk, adam öldürme suçları 
aftan istisna dilmiştir. Bununla beraber istis
na da mutlak değildir. Aftan istisna edilen 
suçlar da üçte bir nispetinde aftan istifade et* 
tirilmektedir. Hükümet tasarısında bu, altıda 
bir olarak teklif edilmiştir. Biz Adalet Komis
yonu olarak bu nispeti az görerek çoğalttık ve 
üçte bire indirdik. Bu üçte bir nispetinin az 
görülmemesi lâzımdır. Çünkü asri ceza evle
rinde geçen bir günlük mahkûmiyet, iki gün 
sayılmaktadır. Meselâ katilden sanık bir hü
kümlü 18 seneye mahkûm olmuş ise bu ceza 
tatbikatta 9 seneye indirilmektedir. Asri ceza 
evlerinde geçen müddetin bir gününün iki gün 
sayılması dolayısiyle biz Adalet Komisyonunda 
yaptığımız değişiklikle bunun da üçte birini in
diriyoruz. Şu halde katilden maznun bir vatan
daş altı sene ceza ile hapishaneden çıkmış ola
caktır ki, bu müddetin az olmadığı kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlar; af yetkili mercilerce 
kanunu mahsuslarına göre verilen para cezala
rına da şâmildir. Bittabi vergi cezaları bunun 
haricindedir. Çünkü tasarıda derpiş edilen hâ
diseler suçtan mütevellit hâdiselerdir, halbuki 
vergi, mükellefiyet kanunlarından doğan Devlet 
alacağı olduğu için affa dâhil değildir. Yalnız 
Orman Kanununa, Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nununa göre verilen cezalar, belediye cezaları 
gibi bilcümle para cezaları affın şümulü içinde
dir. 

Hükümet tasarısında zimmet, irtikâp, ihtilas 
suçları mutlak olarak aftan istisna edilmiştir, 
Biz Adalet Komisyonunca, yapılan teklif üzeri
ne bunların da beş yüz liraya kadar olan kısım
larını affa ithal ettik. Bendeniz bunun şahsan 
aleyhindeyim, fakat sözcüsü sıfatiyle komisyo
nun noktai nazarını müdaffa etmekle mükellef 
olduğumdan bunun sebebini arzediyorum. 

Bâzı arkadaşlar komisĵ on müzakereleri sı
rasında köy muhtarlarının ve küçük tahsildar
ların ihtiyaç saikasiyle zimmetlerine geçirdik
leri paradan mütevellit cezaların da aftan isti
fade ettirilmesini teklif ettiler. Bu teklif uzun 
boylu münakaşaları mucip oldu, neticede o da 
kabul edilerek 500 liraya kadar olan cezalar 
affın şümulü içine alınmıştır. 

Komünizme taallûk eden ve Ceza Kanununun 
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141 ve 142 nci maddelerine mümas suçlar affın 
şümulü haricinde bırakılmıştır. 

Biliyorsunuz ki, komünizm, içtimai bir felâ
ket ve korkunç bir hastalıktır. Mikrop saçan 
hastaları tedavisiz bırakmak bunun sirayetine 

. firsat verme demek olacaktır ki yüksek .heyeti
nizin bunu tecviz etmiyeceğine kaniim. Bu tasa
rıda bilhassa köylerde çok vukubulan ırza te-
saddi, kız kaçırma ve sair âdabı umumiye aley
hine işlenen bâzı suçlar aftan istisna edilmiştir. 
Yalnız bu suçlar da yine tasarının 5 nci madde
sindeki hükümlerden faydalanmakta ve bunla
rın da cezaları üçte bir nispetinde indirilmekte
dir. Şimdilik tasarının umumu hakkında söyli-
yeceklerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu! 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar, esasa girmeden evvel ifade 
edeyim ki, 14 Mayıs günü büyük Türk Milleti, 
imanla, kendisine has cesaret ve vakarla şuurlu 
bir dâva haline getirmiş olduğu demokrasiyi 
memlekette tahakkuk ettirmiş ve izhar etmiş 
olduğu irade ile hâkimiyetin millette olduğunu 
o gün bilfiil göstermiştir. 

İşte Türk milletinin kaderini değiştiren bu 
muazzam hâdise dolayısiyle müzakeresine başla
dığımız bu umumi Af Kanununu heyeti celileni-
ze getiren sayın Adnan Menderes Hükümetine 
teşekkürü kendime bir vecibe bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz tasarıyı na
çizane üç cepheden tetkik etmeye çalışacağım : 

Yüksek malûmunuzdur ki, ceza hukuku ba
kımından umumi affın esası, nasıl ceza vermek 
içtimai fayda mülâJhazasma istinat ediyorsa, ce
zayı affetmek de yine içtimai fayda esasına is
tinat eder. Çünkü artık, affın şümulüne giren 
ve suç teşkil eden fiillerine suç vasfını kaldır
mamak suretiyle suçluların tecziyelerinde içti
mai bakımdan fayda görülmediği için bunları 
affetmek icabetmektedir. 

Arkadaşlar, ilân edilen af kanunlarını tet
kik ederseik, bilhassa ikinci meşrutiyetten sonra 
•bu kanunların helmen kâffesinin siyasi suçları 
dairei şümullerine almış olduklarını görürüz. 
Halbuki gerek Hükümet tasarısında ve gerek 
encümen tasarısında maalesef siyasi suçlar affın 
şümulü haricinde bırakılmıştır. Siyasi suçlar ne
den affın şümulü haricinde bırakılmıştır? Bu 
izah edilmemiştir. Ceza hukuku -bakımından bu
nun izahı şudur : Siyasi mücrimlerin işledikleri 
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i suçlar daha ziyade fikir ve kanaatlerine taallûk 

eder. O itibarla kendilerince doğru telakki et
tikleri ve kanunun suç addettiği fiilî hare'keti 
işliyelbilirler. BinaenaleyHı bunların ahlâki re-
daetleri, diğer âdi faillerinden dalha azdır. Ma
alesef buna ne hükümet tasarısında ve ne de 
komisyon erbabı mucibesinde raslamak müm
kün değildir. Bunların kanunun şümulüne alın
maması sebepleri ilmî şekilde izah edilmiş de
ğildir. Yani bizleri tatmin edici bir mucip sebep 
»gösterilmemiştir. 

Encümen tasarısındaki esbabı mııcibeyi tet
kik buyurursanız 128 nci maddenin ikinci fıkra
sının nazara alınması veya alınmaması diye bu 
mesele gayet sathi şekilde bırakılmıştır. Halbu
ki encümen mazbatalarının mucip sebepleri tat
min edici, ve ilmî esaslara istinat ettirilmiş ol
mak lâzımdır. Bineanaleyn bendeniz siyasi suç
ların af haricinde kalmasına imkân görmüyo
rum. Siyasi suçların, malûmu âlinizdir, bir
çok kanunlarda olduğu gibi Türk Ceza Kanu
nunda da tarifi yapılmamıştır. Ancak doktirin-
de siyasi suçlar, Devletin haricî ve dahilî nizamı 
aleyhine işlenmiş suçlardır. Bu itibarla tasarı
nın ikinci maddesinin A bendinde sıralanan suç
lar, siyasi suçlardan maduttur. 

Meselâ 133 ncü madde casusluktan bahse-
J der. Arkadaşlar casusluk, müsamaha ile karşıla

nacak bir fiil değildir. Fakat harp bitmiş, biz fi
ilen harbe girmemişiz. Bu itibarla harb esna
sında her hangi bir kimse bu fiili işlemiş olabi
lir. Fakat bu fiili işledi diye mücerret casusluk 
yapmıştır düşüncesiyle bunu affın şümulü dı
şında bırakmak doğru değildir. Acaba 121, 122 
ve ilâh... Maddelere istinaden kaç kişi mahkûm 
edilmiştir? Tasarıda kız kaçırmaya ait cürüm
lerin adedi var da bu suçlara ait niye hiçbir ra
kam yok? Acaba çok yüksek bir yekûna mı ba
liğ oluyor, yoksa bir kaç taneden mi ibarettir? 
Benim kanaatime göre bunlar pek mahduttur. 
Binaenaleyh bu pek mahdut vatandaşları Yüksek 
Meclisiniz bu atıfetten mahrum 'etmemelidir ve 
bunlar hakkında da atıfetini esirgememelidir. 

Yüksek Meclisin üzerinde durduğu en mü
him madde 141 ve 142 nci maddelerdir. Bunlar 
da komünistlikten bahseder. Arkadaşlar, ben, ko
münistliğin müdafaasını yapacak değilim. Ben 
Rus istilâsı görmüş bir memleketin çocuğuyum. 
Rus istilâsının bütün acılarını tatmışımdır. Ka-

1 naati ne olursa olsun bütün Şark çocukları ka-
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tiyen komünist olmaz. (Kimse olmaz sesleri). 
Ona, şüphe yok. 

Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununda komü
nistlik suçunun unsurlarını net olarak görebi
lir- misiniz? Nitekim Hükümet, programında, 
bu maddelerdeki suç, unsuları ve şartları kifa
yetsiz olduğu içindir ki, Ceza Kanununu tadil 
edeceğiz dedi. Komünistlik suçunu net olarak 
göstermek lâzımdır. Çünki 141 ve 142 nci mad
delerin tatbiki doğrudan doğruya takdire bıra
kılmıştır, sarih ve vazıh bir suç unsuru yoktur, 
kati bir kıstas yoktur, hâkim şu veya< bu şekil
de takdir etmek vaziyetindedir. Takdirinde ha
ta da edebilir. Binaenaleyh, bilmiyorum, komü
nistlikten kaç mahûm vardır? Nihayet bu da si
yasi bir suçtur, bir fikir ve bir kanaat mahsu
lüdür, hatalı da olabilir. Mademki Hükümet 
komünistlik hakkında yeni bir ceza kanunu ile 
gelecek ve yeni bir kıstas getirecektir, bu mülâ
hazaya müsteniden tasarının ikinci maddesinin 
(A) bendinin yani siyasi suçların affın şümu
lüne girmesi hakkaniyet ve adalet ve ceza hu
kuku prensipine uygun olduğu kanaatindeyim. 

Bir fikir verebilmek için arzedeyim: îkinci 
Meşrutiyette umumi affı tazammun eden 14 ve 
30 Temmuz iradeleri ile, 29 Ocak 1329, 3*Nisan 
1330 tarihli kanunlarla 22 Aralık 1334 tarih
li kararnamede mutlak olarak siyasi suçlar af
fın şümulüne ithal edilmişti. Binaenaleyh bu 
tarihî seyir de gösteriyor ki, siyasi suçları af-
fetmeyip de âdi mücrimleri affetmek adalete 
uygun değildir arkadaşlar. Bendenizin naçiza
ne kanaatim budur: Takdir Yüksek Meclisin
dir. 

Muhterem arkadaşlar; rüşvet, irtikâp, irti
şa gibi suçlara gelince; bendeniz prensip ola
rak (B) bendinde yazılı olan suçların külli
yen affın şümulü haricinde bırakılması taraf
tarıyım. Çünkü arkadaşlar, umumi ahlâka, va
tandaş ahlâkına ve daha ziyade memurun ah
lâkına taallûk eden bu gibi suçların affına asla 
taraftar değilim. Hükümet tasarısı bunları af
fın şümulü haricinde bırakmış olmasına rağ
men, komisyon bu noktai nazarın hilâfına, 
maalesef hiçbir hukuki esasla, hiçbir mantıki 
esasla izah edilmiyen 500 liraya kadar çalanla
rın affedileceği, 500 liradan fazla çalanların 
af edilmiyeeeği esasını kabul etmiştir. Acaba 
hangi ilmî prensipe istinat etmiştir, onu da yaz
mıyor ki, esbabı mucibe bakımından şayanı 
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eseftir. Bunu söylemek benim vicdani vazifem
dir. Bâzı ufak ihtilasların, memurların saiki 
zaruretle yaptıkları, çaldıkları kayıtlıdır. Na
muslu ve faziletli adam çalmaz. Eğer az çal-
mışsa imkân bulamadığı için az çalmıştır. İm
kânları daha fazla olsa daha fazla çalardı. Bir 
milyon lira da çalabilirdi. Bunların affı efkârı 
umumiyede iyi tesir yaratmaz. Ahlâki redaete 
sahip olan kimseleri affetmiyelim! 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efkârı 
umumiyeyi karıştırma. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ben 
şahsi kanaatimi söylüyorum. 

Bunun efkârı umumiyede kötü kaanatler 
bırakacağı fikrindeyim. 

Binaenaleyh bu suçları ya ' külliyen af dı
şında bırakalım veyahut böyle beş yüz liralık 
uydurma bir kıstasta (beş yüz bir lira alan is
tifade etmiyecek, beş yüz lira alan istifade ede
cek) ben bunda bir mantık görmüyorum. 

Eğer memlekette memur ahlâkını kurtar
mak istiyorsak, Hükümet tasarısının tasvip 
edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde kötü örnek
ler veririz, yarın bir memur beş yüz lira çalar
sam af çıkar kurtulurum der. 

Arkadaşlarım; kanun, hukuk kaidelerine, 
hukuk nazariyelerine istinat eder. Mücerret şu 
memuru, bu mahkûmu sevindireceğim mülâha-
zasiyle böyle bir şey olamaz. Binaenaleyh ben
deniz Hükümet tasarısının bu suçlar hakkında
ki bendinin tasvibini istirham ediyorum. 

Grelelim (C) bendine: 
Arkadaşlar; 18 sene müddeiumumilik ve hâ

kimlik yapan bir arkadaşınız sıfatiyle tasarının 
ikinci maddesinin C bendi üzerinde duracağım 
Bunlar 414, 415 ve diğer maddelerdir. 414 ncü 
madde iki fıkradan terekküp eder. Birinci fıkra 
mânevi cebirle ırza geçmektir, ki, yani 15 yaşı
nı bitirmiyenlerin rızaen ırzına geçmektir. İkin
cisi maddi cebir suretiyle ırza geçmektir. 

Şimdi arkadaşlar, ben ırza geçmelerin, bilhas
sa mânevi cebirle ırza geçmenin affın şümulüne 
alınması fikrindeyim. Çünkü ben ağır ceza reis
liği yaptım bilirim, nazariyat ayrıdır, tatbikat 
ayrıdır. Bunu nazarî olarak düşünmek doğru 
değildir. Tatbikat bambaşkadır. Bizim evlen
me formalitelerimiz çok karışıktır. Köylü vatan
daşlarımız evlenme farmalitelerinin içinden çıka
mıyorlar. Bunu bir tariz için söylemiyorum. 
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birçok yerlerde Hükümet tabibi yoktur. Bende- I 
niz Van'da yedi sene müddeiumumilik yaptım. 
Çatak kazasında bir Hükümet tabibi görmedim. 

Bir vatandaş evlenmek için iki yüz kilometre
lik yol gidecek, Van'a gelecek, orada muayene 
olacak, ondan sonra gidip akit yapacak. Bu mu
hal bir şeydir. Arkadaşlar. Binaenaleyh, bu gi
bi zaruretlerledir ki, vatandaşlar böyle külfet ve 
formalitelerden kurtulmak için kız babaları ile 
anlaşıyorlar. Dinî nikâh aktediyorlar. Bir baş
lık veriyorlar. Aradan bir müddet geçtikten son
ra bu başlık mevzuunda anlaşamıyorlar. Bunun 
üzerine kız babası kızını çekip geri alıyor, diğer 
tarafın aleyhine, kızımın mânevi cebirle ırzına 
geçmiştir diye şikâyette bulunuyor. Bizde nüfus 
kayıtları da maalesef muntazam değildir. 17 ya
şında bulunan birisi 14 yaşında gözükmektedir. 
Bu durum muvacehesinde savcılık takibata baş
lar. İşte tatbikatta bunun binlerce misali vardır. 

Cebren ırza geçme suçuna gelelim: Bunların 
da % 98 i tezvirattır. Rızası vardır, fakat araya 
herhangi bir tesir girer, haydi bakalım mahke
meye, dört yalancı şahit, adam tevkif edilir. Biz
de maalesef en tehlikeli müessese cezada şehadet 
müessesesidir. Hukukçu arkadaşlar çok iyi bi
lirler Fakat ne yapalım ki, şehadet müessesesin
den başka elimizde bir şey de yoktur. Bu şeha
det müessesesine dayanarak mücerret ırza geç
miştir, diye bunları da affın şümulü haricinde 
bırakmak doğru değildir. Realite budur. Biz 
hâdiseelri satıhtan değil, içinden tetkik edeceğiz. 
Nazari olarak ırza geçmek ahlâki redaet bakımın
dan kötüdür. Fakat tatbikatta işin mekanizması 
arzettiğim şekildedir. Bunu da Yüksek Heyetini
zin takdirine arzediyorum. 

Mâruzâtımı hulâsa etmek lâzımgelirse : 
Siyasi suçların affın şümulü dâhiline girme

si, zimmet, irtişa, irtikâp, ihtilas gibi suçların af
fedilmemesi lâzımdır. Hele 500 liraya kadar 
olanları ayırmıya hiç taraftar değilim. Bir de 
ırza geçme, ırza tasaddi, kız kaçırma suçlarının 
da affın şümulüne alınmasının âdilâne olacağı 
mülahazasmdayım. Fakat sahtekârlık suçunun 
behemehal affın şümulü haricinde bırakılması lâ
zımdır. Evrak üzerinde sahtekârlık yaparak mil
yonlar çalanlar nasıl affedilir. 

Kanunun prensipleri hakkındaki mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

ÖMER BÎLEN (Ankara) — Sayın arkadaş
lar; Hükümetin Meclise getirmiş olduğu Af Ka- | 
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nunu tasarısı ile komisyon raporunun, biraz 
daha şümullü olması, icabı mâdelet olurdu. Çün
kü fıtratı beşerde mevcut olan kötü huyları hort
latan en mühim sebep, ahlâki sahada gereken ted
birlerin ihmal edilmesidir. 

Evet komünistlik, casusluk gibi suçların is
tisna edilmesi şayanı arzudur, fakat böyle suçlar
dan dolayı mahkûm olanların bâzıları da her han
gi bir iftiranın, isnadın kurbanı olabilirler. İşte 
bunun içindir ki, bunlar üzerinde de encümenin 
tetkikat yapması daha mâdeletli bir iş olur. Irza 
geçmek, kız kaçırmak, adam. öldürmek suçları 
ile, Devlet malı aleyhinde işlenen suçların da af
fın şümulü içine girmesi icabederdi. Çünkü bu 
suçların heyeti umumiyesi bir marazi içtimainin 
mahsulüdür. Binaenaleyh memlekette suçu 
azaltmak ve suçluları ıslah etmek için içtimai 
bünyemizi kemiren ve ahlâki meziyetlerimizi 
yokeden, her kötülüğü doğuran işret, fuhuş ve 
kumarla şiddetle mücadele etmek lâzımdır. 

Bir de gayriahlâki alışverişin bir karargâhı 
durumunu alan eğlence mahallerini tahdit etmek 
ve onları da bir inzibat ve murakabeye tâbi tut
mak daha doğru bir iş olur. Yoksa, bu cihetler 
ihmaL edilirse vatanda huzur ve rahat münselip 
olur ve vatandaşlar da her zaman hapse girebi
lirler. Gayriahlâki hareketler meşru telâkki 
edilirse namuslu insanlar için yurdun her köşesi 
bir hapishane halini alabilir. Binaenaieyh va
tandaşların sinelerinde mevcut olan kötü un
surları, kötü gelenek ve görenekleri önlemek için 
Hükümetin derhal harekete geçmesi lâzımdır. Bu, 
hem Millî, hem içtimai ve hem de iktisadi bir 
borçtur. 

Muhterem arkadaşlar; pek iyi bilirsiniz ki, 
Türk milletinin en büyük şiarı aftır, affı ihsan
dır. Her zaman affı ihsan ahzı intikamdan 
daha hayırlı neticeler verir. Bununla beraber 
insani meziyetlerin en büyüğü şu yolda hülâsa 
edilmiştir : «Seni terkedenleri, ihmal edenleri 
sen ziyaret et, sana zülüm edenleri sen affet, sa
na kötülük edenlere sen iylik et» bu vecize tarafı 
Risaletten irade buyurulmuş bir düsturu hikmet
tir. Arkadaşlar, insanlar yaradılış itibariyle hır-
sıtama, ahzüintikam, sereri şehvet gibi muzır un
surlar taşımaktadırlar. Bu unsurları zararsız bir 
hale getirmek fertlerden ziyade cemiyete düşen 
en mühim bir vazifedir. Hal böyle ise memleket 
idaresini ellerinde bulunduran kimselerin, suç-
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M a n , kötüleri cezalandırmak için kanunlar, ni
zamlar vazetmeden önce, bütün teşkilâtı, bütün 
müesseselerimiz içinde ahlâki umdeler vazederek, 
kötülük unsurlarının faaliyete geçmesine mânı 
olmalıdırlar. Şu halde işlemiş oldukları suçlar 
sebebiyle, ceza evlerinde ahüferyad eden suçlu
ların suç ve günahlarında cemiyetin pek büyült 
hissesi vardır. Eğer Yüksek Meclisiniz hiçbir 
nevi suç tefrik etmeden, hiçbir müddetle tak
yit etmeden umumi bir affa giderse, bunun 
Türk milletinin vicdanında en büyük inşirah, 
vücuda getireceği, suçluların da ebediyen ne
damet yolunda olarak başkaca suç işlemiyecek-
leri kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; affın kıymeti; suçun mevcudi
yeti iledir. Suç ve suçlu olmadan affın mânası 
kalmaz. Nitekim güneş ile ayın kıymeti ve 
ehemmiyeti, nurun ve ziyanın gecenin karan
lığını gidermiş olduğu için değil midir 1 

Eğer muhterem heyetiniz, hürriyetlerinden 
mahrum edilen bu betbahları affederseniz, vic-
danlarmdaki, kesif zulmeti bu millî atıfetle ay
dınlatmış olursunuz. İşte böylece hicran ateşi 
kalblerinde yanan ana babaları ve aşiyanları 
sevindirmek suretiyle umumi bir bayram ilân 
etmiş olursunuz. 

Evet bâzı suçlar ve suçlular vardır ki, bun
ların affedilmesi Türk Milleti ve Türk Vatanı 
için zararlı olabilir. Binaenaleyh kabul buyuru-
lacak kanunda yalnız bu gibiler için istisnai bir 
hüküm koymakla, Türk vatanını ve Türk İstik
lâlini tehlikeye düşürmek istiyenleri millî atı
fetten mahrum etmek, Yüksek Meclisin elbette 
hakkıdır. 

Sayın arkadaşlar suçlular affedilirken mağ
durları düşünmek elbette icabeder. Fakat millî 
iradenin tam tecellisi ile elde edilen büyük de
mokrasi zaferinin bir nişanesi, bir sadakası ol
mak üzere kabul edeceğiniz Af Kanunu, büyük 
milletimizi öyle bir meserrete garkedecektir 
ki, mağdur durumda olanların dahi bu -affı 
hoş karşılıyacakları sanılmaktadır. 

Bir de şuna işaret etmek isterim ki, cihan 
medeniyetini, insan haklarını tasarruf ve te
mellük eden, kanunları hiçe sayan kızıl tehli
keyi önlemek için, kanunlarımıza ne kadar şid
detli maddeler ve hükümler vazetsekte cihan 
afakini saran bu mikroplardan millî bünyemizi 
kurtarmak çok zordur. 

Arkadaşlar, bu mikropların sirayetini önle-
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1 mek için yegâne çare islâmi hükümlere intibak 

etmektir. îslâmiyetin ana hatlarını tesbit eden 
büyük kitabımız tasarruf ve temellük hakla
rını her türlü taarruzdan ve tecavüzden masun 
bulundurmak için esaslı hükümler vaz'etmiş
tir. Hazreti Muhammed de bunu madde madde 
göstermiştir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh İs
lâm dininde mal masuniyeti, mesken masuniye
ti.. (Sadede gelin sesleri) 

BAŞKAN — Hocam lütfen sadede, geliniz! 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Geliyorum. 

Irz ve namus masuniyeti insanın en mukaddes 
haklarındandır. İşte bu hakları hayatları pa
hasına kurtarmayı bilen Türk müslüman yur
duna bu hakları ihlâl etmek istiyen kızıllar gi
remez ve ektikleri tohum da bitmez.. Din te
rakkiye mâni diye.. 

BAŞKAN — Af Kanunu üzerinde.. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Oraya geliyo

rum.. 
BAŞKAN — Sözünüzü keserim. Af Kanu

nu üzerinde.. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Oradan bah

sediyorum. 
BAŞKAN — Kanundan bahsetmiyorsunuz.. 
Bir az evvel arkadaşlar müdahale ettiler, 

fakat ben size müsaade ettim.. Af Kanunu üze
rinde konuşun.. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Yahu.. (Gü-
I lüşmeler).. Komünizme karşı tedbir alınması 

için konuşuyorum.. 
BAŞKAN — O kanun geldiği zaman konu

şursunuz.. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Ey âlicenap 

arkadaşlar.. Hürriyet tevzi edilen bir kürsüden 
hürriyet baltalanmaz zannederim!. (Bravo ses
leri) Biz milletvekilleri necip Türk Milletinin 
bizlere vermiş olduğu salâhiyete dayanaraktan 
bu biçareleri affeder ve bu biçarelerin elem ve 
ıstıraplarını refedersek, onlar için ebedi bir 
salâha yol açmış oluruz, kanaatindeyim. Zira 
fıtraten hırçın olan birçok insanlar vardır ki, 

i şiddet karşısında feveran ederler, fakat rıfku 
mülâyemet karşısında itaat eder, baş eğerler. 

Bir de şu hususları unutmamak lâzımdır ki, 
senelerden beri hürriyetleri tahdit edilen öyle 
masumlar vardır ki, doğrudan doğruya her 
hangi bir isnadın kurbanı olmuşlardır. Bunun 
sebebi ise umumi ahvaldeki tereddiden başka 

t bir şey değildir. 
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Binaenaleyh bu gibi maznunlara «yardım ı 

etmek suretiyle hakkı adalete hizmet etmiş 
olacağımızı zannederim. Şunu da itiraf etmek 
lâzımdır ki hepimizin cezasız kalmış birçok 
suçlarımız olabilir. Biz milletvekilleri, o mağ
dur ve biçareleri affedersek, Allah da bizleri 
affeder. 

Sözlerime son verirken şunu da ifade ede
yim ki, kabul buyuracağınız Af Kanununun 
geniş mikyasta olması şayanı arzudur. Hem de 
buna millî iradenin tam bir tecellisinin mazha-
rı olan 14 Mayıstan başlanması yerinde bir ka
rar olur. 

İlâveten şunu da arzetmek isterim ki, kah-
raMan Türk Milletinin izin ve rızası lâhik ol
madan ölçüsüz miktarda mal iktisap eden in
safsız kimseleri ne Türk Milleti ne de Allah 
affetmiyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) Ma
sumların yegâne hâmisi Hazreti Allahtır! (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük! 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; bir müddet sonra vicdanınızda 
yükselen sesle zindan köşelerinde inlemekte olan 
vatandaşlar hürriyete, hayata ve yuvalarına ka
vuşacaktır. Bu itibarla teşriî vazifemizin en 
kutsal bir gününü yaşıyoruz. Yüksek Meclis bu 
kudsi vazifesini ifa ederken elbette ki, cemnîyet 
hayatını felce uğratanlar, milletin kanını emen
ler, muazzam servet yığanlar hakkında da lâyık 
oldukları kararı vermekte tereddüt etmiyecektir. 
irtikâp, irtişa, zimmet ve ihtilas suçlariyle, 10 se 
nedenberi bir müddeiumumi sıfatiyle mücadele 
etmiş ve bu mücadele sırasında gâh galip çıkmış 
gâh müfettiş] erin tertip ettikleri siyasi mahiyette
ki suçlarla ağır ceza mahkemelerinin mazun san
dalyelerinde müteaddit defalar sorguya çekilmiş, 
eski iktidarın Adalet Bakanının ve onun elindeki 
inzibat meclisinin karariyle derecesi-tenzil, tev-
bih ve diğer inzibati mahiyetteki cezalarla bağrı 
yakılmış bir arkadaşınız olarak; rüşvet, irtikâp 
zimmet ve ihtilas suçları üzerinde ve efkârı umu
miye huzurunda bir muhasebe yapmak istiyorum-

Adalet Komisyonunun bir gününü işgal eden 
tasarının ikinci maddesinin (B) bendi görüşü
lürken sayın üyelerden bir çokları bu bende 
giren suçların yani irtikâp, irtişa, zimmet ve 
ihtilas suçlarının hayat pahalılığı ve geçim sıkın
tısı, ilâç ve saire bulunamaması yüzünden doğan 
zaruretler saikasiyle işlenmiş olduğuna işaret et- | 
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tiler ve bu suçluların affı lehinde konuştular. 

Arkadaşlar; hisle hareket ettiğimiz, münferit, 
tek tük hâdiseleri göz önüne alarak bunlar üze
rinde mütalâa yürüttüğümüz takdirde bu arka
daşlara hak vermemek elden gelmez. Ancak bu
gün içinde bulunduğumuz realiteleri bir tablo 
halinde yüksek huzurunuzda canlandırdığım za
man bu arkadaşlar da mütalâalarında hata ettik 
lerini anlayacaklardır zannederim. 

Devlet teşkilâtının (A) dan (Z) ye kadar 
bozuk olduğunu rahmetli Eefik Saydam bundan 
çok evvel, yani 1939 da başlıyan harb yıllarım
dan evvel bu kürsüden ifade etmiş bulunuyordu. 
Öğünden bugüne kadar sabık iktidar hiçbir 
tedbir hiçbir faydalı karar almamışlar bâzı hu
susi kanunlarla tedbirler almış gibi görünmeye 
çalışmışlardır. Fakat aksine olarak 1939 dan 
bu yana bu gibi hâdiseler artmıştır ve bu mikrop, 
Devlet teşkilâtının hemen her kademesinde, her 
dairesinde kendini göstermiş bulunuyor. Dün 
memlekette hırsız ve mürtekip adamlar parmakla 
gösterilirken bugün memlekette namuslu, fe
dakâr ve feragatkâr adamlar parmakla gösterili
yor. 

Arkadaşlar; emin olunuz ki, vaziyet aynen 
böyledir. (Okadar değil sesleri). Okadardır ar
kadaşlar. 

Umumi mahiyetteki şu iddialarımı müsaade 
buyurursanız, Devlet dairelerinin bâzılarında 
şöyle bir seyahat yapmak suretiyle sizlere arze-
deyim : 

Birçok tapu daireleri bugün rüşvet yuvası 
halindedir. Tapu dairelerinin birçoklarında rüş
vet tarifeleri konmuştur; kayda bakmak iki buçuk 
lira, suret çıkartmak beş lira, ferağ, intikal mua
meleleri 20 lira, 30 lira, gibi maktu tarifelere 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, teferruata geçme
yiniz. 

CEVDET BAYBORA (Gümüşane) — Dev
letin bir teşkilâtının tümünü lekeliyorsunuz. Yer 
göstersin, şahıs göstersin. Devlet teşkilâtım 
baştan aşağı lekelemeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Lütfen kesmeyiniz. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ben 

milletin vebalini ateşten bir gömlek olarak omu-
zuma geçirerek buraya gelmiş bulunuyorum; 
eğer uhdeme düşen vazifeleri yapmaz, bildiğim, 
gördüğüm hakikatleri bu kürsüden haykırmaz-
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sam milletin huzuruna ne yüzle çıkabilirim. Dev
letin bütün teşkilâtında ve hattâ ordusu üzerin
de bile duracağımız pek çok suiistimaller vardır. 
(gürültüler, mevzua gelin sesleri). 

Ben bildiğim ve hissettiğim hakikatleri bura
da ifade etmezsem vazifemi yapmış sayılmam 
(Bunlardan yer gösteriniz, hepsini lekelemeye 
kimsenin hakkı yoktur sesleri). Bunların içinde 
temiz olanlar çoktur. Bunları kökünden kesip 
atmak lâzımdır. Bunların harici tedbir ve mer
hemlerle kapanma zamanı çoktan geçmiş bulu
nuyor. Bu mevzu öyle derin bir yara ve kan
grendir ki, artık vücuda sirayet etmeden bu 
uzuvların katî olarak kesilip atılması ramanı 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Bu kadar teferruata inmeden 
kanunun çerçevesi içinde konuşun. Sizden son
ra 24 arkadaş daha \ar . 

CEVDET BAYBTJRA (Gümüşane) — Dev
letin bütün bir teşkilâtı baştan aşağı lekelenemez 
(Soldan seyyiat yapmıyalım sesleri). 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ordu
daki yolsuzluk ve suiistimaller almış yürümüş
tür. Âdeta bu teşkilât suistimal yuvası halinde 
çalışmaktadır. Levazım teşkilâtı, satınalma 
komisyonları bu maksada göre ayarlı olarak çalış
maktadır. 

Arkadaşlar; tablo çok hazindir, acıdır, fe
cidir. İktidarın değişmesi belki bunları yavaş
latacaktır, fakat asla durduramamıştır. Bu sui
istimalleri yapanlar çocuklarının karınlarını do
yurmak için her nasılsa bir defacık hak yolun 
dan ayrılmış bedbahtlar değildir. Bunlar lük 
sün, israfın, debdebe ve tantananın cazibesine 
kapılmış millet hainidirler. Bunlar rüşvet, irti
kâp v* suiistimal suçlarını sanatı mu iade haline 
getirmiş karakter ve haysiyet düşkünü insanlar
dır. Bunlar lüks salonların kokteyl partilerinde 
baş döndürücü israflar yapan, hanımefendi
lere vizon kürkler temin etmek maksadiyle fakır 
Türk milletinin kanını emmiş şerefsiz ve karak
tersiz insanlardır. (Bravo sesleri). 

Bunlar her türlü ulvî hisleri, duyguları yok 
olmuş, hayatı yalnız madde ile izah eden ve her 
devirde eğile eğile belleri bükülmüş ve halen 
Devlet teşkilâtının, en yüksek makamında kendi
lerini gördüğümüz bâzı müsteşarlar, umum mü
dürler, müdürlerdir. Bunları takip etmedikçe I 
milletin ferahlamasına imkân yoktur, J 
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J Arkadaşlar, bunların her yerde dört beş katlı 

apartmanları ve gayrimenkulleri mevcuttur. 
BAŞKAN — Ahmet Bey, eğer Af Kanunu 

üzerinde konuşmazsanız sözünüzü keseceğim, 
I lütfen, sadede geliniz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bun-
i lan arzetmekten maksadım, Af Kanununun içine 
I dâhil edilmemesi şümulü haricinde bırakılması-
! dır. (gürültüler). 

Arkadaşlar; bu mühim bir mevzudur. Ben
deniz bir de önerge sundum. 4237 sayılı Fevkalâde 
hallerde Haksız Mal İktisabı hakkında bir Kanun 
mevcuttur. Yüksek huzurunuzda Devlet teşki
lâtında olan suiistimalleri tebarüz ettirmezsem. 
bugün orduda gördüğüm yolsuzlukları, haksız
lıkları tebarüz ettirmezsem Yüksek Başkanlığa 
verdiğim önergemdeki 4237 sayılı Haksız Mal Ik 
tisabı hakkındaki Kanunun affa dâhil olmama
sını ve esbabı mucibesini ne ile izah edebilirim, 
rica ederim? 

BAŞKAN — Geldiği zaman, değiştirge verdi
ğiniz zaman konuşursunuz. O müzakere edilir 
ken konuşursunuz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ba
ğırmayın... Daha yavaş. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Efen
dim, Adalet Komisyonunun hazırladığı tasarının 
ikinci maddesinin (B) bendinin zikrettiği zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvette 500 liralık kısta
sın alınmış olmasını ben adalete, hakka uygun 
görmemekteyim. Bugün rüşvet, ihtilas, irtikâp, 
zimmet hâdiseleri; realist bir görüşle tetkik bu-
yurulursa görülecektir ki, bu mekanizmanın 
ekserisi beş yüz liradan aşağılarda çalışmakta
dır. Ancak bunlar evvelce arzettiğim gibi mün
ferit, tesadüfi hâdiseler değildir. Aksine ola
rak bu çarklar gayet muntazam, devamlı daimî 
olarak çalışıyor. Tasarıya göre müstakil bir hâ
disede ele geçen menfaat 500 liradan aşağı oldu
ğu takdirde affa dâhildir. Şu hale göre bir me
mur birçok kimselerden 490 lira almışsa ve böy
lece binlerce lira toplamışsa kanuna göre affa 
tâbi olacaktır. 

Yine aksine olarak bir memur yalnız bir 
kimseden 501 lira aldığı takdirde affedilmiye-
cektir. Görülüyor kî, bu kıstas çok sakattır. Me-
murlaıın tereddi eden ahlâklarını tasfiyeye hiz
met edecek mahiyette değildir. Tatbikatta ada
letsizliklere sebep olabilecek olan bu esasın kal
dırılması zaruridir. Kaldı ki, mala taallûk eden 
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suçlar müstakil ve müteselsil olduklarına göre de, 
tatbikatta birçok hatalara sebep olacaktır. 

Temas etmek istediğim noktalardan birisi de 
tasarıda rüşvet alan, veren ve vasıta olanların 
aynı hükme tâbi tutularak aftan istifade ettiril
memeleridir. 

Arkadaşlar; bu gibi hâdiselere yakînen te
mas etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim 
iki, bugün Türkiye'de verilen rüşvetlerin hemen 
ekserisinde icbar mevcuttur. Bir tapu memuru, 
bir vatandaşa nıütaaddit günler gel ve git diye 
onu nihayet rüşvet vermeye sevketaıiştir. Bina
enaleyh 'biz hem tapu memurunu ve hem de 
rüşvet vereni ve !buna vasıta olanları aynı hük
me tâbi tutar, bunlardan rüşvet vermek mecbu
riyetinde kalanı affetmezsek bundan umumi vic
dan muhakkak ki, zedelenmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; tasarıda (Rüşvet suçları) kell
in esi kullanılmıştır. Malûm olduğu üzere rüşvet 
suçu üçüncü babın, 3 ncü faslında yazılı 211 -
227 maddeye kadar devam eden suçlardır. Bu 
suçların birçoklarında ağır para cezaları müey
yide olarak konmuştur. Bunlar da tasarıya gö
re her halde doğru olmıyan bir cihettir. Bunlar 
için ayrıca önerge vermiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, tasarıda noksan olan bir nokta 
da şudur : Tasarının 2 nci maddesinin Ç bendi, 
Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450 ve 451 nci 
maddeleriyle diğer kanunlarda yazılı aynı ma
hiyetteki öldürme suçlarını, F bendi de Türk 
Ceza Kanuniyle diğer kanunlarda yazılı ölüm 
cezasını müstelzim suçları aftan istisna etmiş 
bulunuyor. Bu maddeler tadadi ve tahdididir. 

Halbuki Türk Ceza Kanununun birçok mad
delerinde, ezcümle 374, 285 ve 156 ncı madde
lerinde müebbet ağır hapis cezaları da mevcut
tur, müstakildir. îdam cezalarından mühavvel 
müebbet ağır hapis cezaları da değildir. Tasarı
daki şu sarahate göre müebbet ağır hapis ceza
larının da affın haricinde tutulan 2 nci madde
ye müstakil bir fıkra halinde ilâvesi zaruridir. 
Bu hususta bir de önerge vermiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, sözüme nihayet verirken bir hu
susu da arzetmeyi vicdan borcu addederim. Ko
münistler af haricinde tutulmuştur. Ben de ay
nı fikirdeyim. Memleketi yabancı ideolojilere 
satan sapıklara acıyanlardan değilim. Ancak ha-
feiki 'komünistlerin teslbit ve mahkûm edildikle
rinden şüphem olduğu için Yüksek Meclisin bu 
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I ırokta üzerinde hassasiyetle durmasını istirham 
I ediyorum. 

Müsaade buyurur ve affederseniz şahsıma 
taallûk eden bir hâdiseden, bir yazıdan 'bahsede
ceğim : 

Mecitözü'nde bütün bir memleket ve millet 
huzurunda hırsız ve uğursuzlarla mücadele et-

I tiğim sırada bundan müteessir olan Mecitözü 
Kaymakamlığını işgal eden bir zat 25 . V I . 1947 
gün ve 140 sayılı yazı ile beni komünistlikle it-

j ham etmiş bulunuyor. Yazının meali şudur : 
I «Komünistlikten mevzii olarak göz önünde 

bulundurulan Ceza Yargıcı Et em Kırgıl ile C. 
Savcısı Ahmet Başıbüyük'ün (Yani şahsımın) 
komünistlik mevzuu etrafındaki görüşmeleri en
dişe verici bir mahiyet kespetmiştir. Maddeten 
ve manen menfi ruh ve karakter taşıyan bu zat
ların hareketlerinden doğan akisler endişe ve
rici olup bir an evvel memleketten uzaklaştı
rılmalarının millet ve memleket menfaatine ola
cağını arzederim.» 

Arkadaşlar, şimdi işin hazin tarafını arzedi-
yorum; mahrem tezkere ile gönderilen bu jur
nalin elime geçtiğinden haberdar olmıyan bu 
zat ben milletvekili olur olmaz kendisine zarar 
verebileceğimi vehmederek bu defa bana şu teb
rik mektubunu yazıyor. Mektup işte elimdedir, 
müsaade ederseniz aynen okuyayım. 

BAŞKAN — İzahatı bırakm da mektubu 
okuyun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Oku
yorum : «Sevgili kardeşim, beraber geçen günle
rimizin iyi ve kötü hâtıralarının tesirinden uzak 
olarak sizi samimî olarak tebrik ederken yalnız 
düşündüğüm şey sizin idealinizde muvaffak ola
cağınıza olan itim adımdır. İdealinizde devamlı 
muvaffakiyetinizi Allahtan dilerken size karşı 
olan vazifemi yaptığımı inanıyorum. Gözlerin 
den öperim....» 

Arkadaşlar, bana koministlik isnadında bu
lunan ve halen Devlet teşkilâtında memur olan 
bu zat idealimde muvaffak olmuş bir milletve
kili olarak beni tebrik ediyor arkadaşlar. Bun
dan şu neticeyi çıkarmak istiyorum. Koministlik 
suçu kötüdür, mutlak ve mutlak affedilmemesi 
lâzımdır. Ancak Türk Ceza Kanununun bilhassa 
142 nci maddesine göre tecziye edilenlerin ek
serisinin hazırlık tahkikatı gizli odalarda, zabı
ta tarafından şu veya bu zata yaranmak veya 

| şahısları lekelemek maksadiyle hazırlanmıştı!' 
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Bütün hakikat buna göre ayarlanmış şahitlere ! 
bu yolda telinde bulunulmuş ve imzası altında 
da tevsik ettirilerek tahkikat evrakı bu suretle 
adliyeye gönderilmiştir. Bu ahval ve şerait için
de gelen hâdise karşısında Türk Müddeiumumi
si, Türk Hâkimi hazırlanan esaslar üzerinden 
hükmünü vermek mecburiyetinde kalmıştır. Ve 
bu suretle 142 nci maddeye göre gelen suçlula- i 
rm bir kısmının mağdur edilmiş bulundukları
na şahsan kaani bulunuyorum. Ben şu kanaat- i 
teyim ki, bir masumu mahkûm etmekten ve ha- | 
pisanelerde çürütmektense, bir tane şüpheli i 
maznunu affetmek hukuk kaidelerine, cemiye- | 
tin yüksek menfaatlerine daha uygundur. Eğer j 
bahsi geçen kaymakam beni adalete teslim et- j 
tirememiş ise bu benim şahsan haksızlığa karşı ı 
ne suretle isyan ettiğimi yakmen bilmesinden j 
ve bu suretle kendisinin rezil ve perişan olaca
ğına kanaat getirmiş bulunmasından ileri gelmiş
tir. Vesikalara dayanan şu hâdise gösteriyor ki, 
bu adam Devlet teşkilâtında halâ vazife görü
yor. Mevzu çok derindir, leh ve aleyhinde konu
şulacak çok şeyler mevcuttur. 

Eğer hakiki koministleri yakalıyabilnnş isek 
onları gözyaşlarına bakmıyarak affetmiyelim. 
Yok şüpheliler varsa bunlara da acıylım. 

BAŞKAN — Selim Ragıp Emeç (Bursa)! 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Efendim, 

Sayın Adnan Menderes Hükümetinin Yüksek 
Meclise sunduğu Af Kanunu tasarısına ait es
babı mucibe lâyihasını ve Adalet Komisyonu
nun yine bu tasarıya ait olmak üzere verilen 
izahatı dikkatle takip ettik ve ettim. 

Affı gerektiren sebeplerin yüksek bir anla
yışın ifadesi olduğu aşikârdır. Ne yazık ki, 
bu arada bâzı tenakuzlar dikkati çekiyor. 

Affın cömert bir müsamaha mahsulü olma
sına ait beyan ne derece yerinde ise, bu beyanla 
telifi müşkül olan bir alay istisnai kayıt, affın 
ışümul sahasını daraltmak bakımından o derece 
üzücüdür. 

Bir affın hangi sebepler altında ilân olunduğu 
artık bir mütearife haline gelmiştir. îlânı C. 
H. P. iktidarı tarafından karar altına alman 
ve son dakikada tatbik edilmekten geri tutulan 
bugünkü affın D. P. iktidarı tarafından benim
senmesi ispat etmiştir ki, böyle bir müsamaha 
ve şefkat tezahürüne ihtiyaç vardır. Eski ikti
darın bu bahisteki dar anlayışına mukabil D. 
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P. iktidarının aynı mevzudaki görüşü arasında 
kanaatime göre daha büyük bir mesafe mevcut 
olmak lâzımgelirdi. O derecede ki, gönül gün 
şartlarının icaplarına 14 Mayıs 1950 hürriyet 
ve eşitlik nizamının memlekette ilk defa teessü
sü şerefine, bu mesainin yüzbinlrle fersahları 
içine alınmasını isterdi. Nitekim; Kanun tasa
rısının esbabı mucibesine ait beyanlarda ilânı 
tekarrür eden affın umumi bir mahiyeti haiz 
olacağı ifade olunmasına mukabil, kanunun bâ
zı suçlara ait cezaların indirilmelerinden bah
setmesi ve bu ismi taşıması, bunun bir af ol
maktan ziyade, idari mahiyetteki ve tecilli bir 
ceza revizyonu ve nispetli bir indirme olduğu 
göze çarpıyor. Halbuki alyardan ve aylardan 
beri umumi olmazsa bile, pek geniş ölçüde bir 
affın ilânına intizar eden memleketin; böyle 
bir karar karşısında duyacağı şeyin sadece bir 
inkisar olacağı şüphe götürmez. Bu bakımdan; 
Yüksek Meclisin tasdikına arzolunan tasarıyı; 

. yukarda izah ettiğim sebeplerden ötürü ve bu
nun icabı dairesinde genişletmek bir zaruret 
olmuştur. 

Devlete karşı irtikâpta bulunmuş, irtişaya sü
rüklenmiş vazife suiistimali yapmış memurlar 
için derpiş olunan af şekli pek dar çerçevelidir. 
Zamanın şartlarını bu gibi hareketlerde oyna
dığı kötü rolün nazarı dikkaate alınarak bu 
çerçevenin genişletilmesi ilerisi için korku duy
maya sebep teşkil edemez. Bir defaya mahsus ol
mak üzere yapılacak böyle bir afta memurun 
fena hareketi; sadece onun yanlış telâkkisinin 
ve lâubaliliğinin bir mevcudu gibi görmek hata
dır. Bunda cemiyetin de mesuliyet payı vardır 
ve bu pay da büyüktür. Affın genişletilmesi lü
zumu da bence bundan ileri geliyor. 

Mükerrirlik hariç olmak üzere bütün suç
larda tecilli af bir zarurettir. Bu ifadenin şü
mulü içine ister katil suçlusu, isterse ideolojik 
faaliyetlerin sorumluları için, bir defa, her defa 
demek olmadığına ve affın şümulü içine giren
lerden büyük bir kısmının uzun bir ceza devresi 
yaşamış olduklarına göre, esasen kayıtlı bir te-

j çili kasteyliyen bugünkü af ameliyesinin; bir-
j çok kimseler için bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
i geri bırakılmasından başka bir mânası yoktur. 
| Bu şartlar içinde ilân olunan affın; cemiyet 
I bünyesini her türlü sarsıntıdan vikaye edici ted-
| birleri de beraberinde taşıdığı meydandadır. 
! bundan ötürü ve memleketin derin bir fikir in-
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kılâbım temin etmiş olmaktan doğan büyük hu- ı 
zuru içinde, iki gün sonra idrak edilecek olan 
bayramı; bütün memleketin her sınıf insanları
na teşmil etmek elimizdedir. Böyle bir bayrama 
yol açan hâdiselerin bize hak verdirecek olan 
kuvvetli esbabı mucibeleri de göz önünde bulu
nuyor. Hükümetin geniş bir anlayış ifadesi ile 
hududunu çizmeyi şartsız olarak biz« bıraktığı 
bu affı; kötülükleri itiyat edinmiş ve fenalık
ları tekrarlamaktan zevk duyanlar haricinde bü
tün kaza ve kader kurbanlarına teşmil eylemek; 
elbetteki yerinde, elbetteki insani bir hareket 
olacaktır. İstirhamımı, takdirlerinize arzediyo- I 
rum.. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir takrir vardır, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun heyeti, umumiyesi hakkındaki 

müzakere kâfidir. Muhalefet konuşmak isteme
diği takdirde maddelere geçilmesini teklif ede
riz ; 
Rize Milletvekili Manisa Milletvekili 

İzzet Akçal Muhlis Tüm ay 
Ankara Milletvekili 

Cevdet Soydan 

SİNAN TEKELİO&LU (Seyhan) — Sayın. 
arkadaşlar, gayet mühim bir kanunun müzakere-
sindeyiz. Esasen görüyorsunuz ki, kanunu der
hal müstaceliyetle ve yeğlikle konuşulmasını ka
bul etmiş bulunuyoruz. İvedilik var, yeğlik 
var, bir de müzakere kâfidir dersek acaba bu iş 
tam mânasiyle halledilmiş olabilir mi? Filvaki I 
maddelerde görüşülmesi lâzımgelen bâzı esbap 
var, ama kanunun umumi heyetinin görüşülme
sinde de bâzı mülâhazalar söylenmesi icabeder. 
Fakat umumi olarak bâzı mülâhaza ve mütalâa
lar serdetmek için birçok söz almış arkadaşlar 
vardır. Bu arkadaşların da konuşması icabeder. 
Büyle mühim bir kanunu müzakere için bir iki 
gün değil, icabederse on gün daha tatili gecik
tirebiliriz. Bundan evvelki Meclis gibi değil De
mokrat Partiye yakışacak şekilde bütün kanun
ların çıkarılmasının yerinde olacağını zannedi-" 
yorum. (Alkışlar) 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim 
şimdi Af Kanunu tasarısı müzakere edilirken 
maddelere tabiatiyle geçilecektir. Ayrıca madde
lerde de konuşacağız. Binaenaleyh tümü üze
rinde aynı. şeyi konuşurken bir de maddelerde j 
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tekrar ayrı ayrı üzerinde durmak vakti geçir
mekten başka bir şeye yaramaz. Bu itibarla, 
müsaade buyurursanız, maddelerde sırası geldiği 
zaman arkadaşlar lâzımı veçhile konuşabilirler. 
Bu da mahalline masruf olur. Bu itibarla mad
delerde konuşacak arkadaşların bunu nazara al
malarını rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi muhalefetten 
konuşmak istiyen iki arkadaşa söz verdikten 
sonra tümü üzerindeki müzakerenin kifayeti 
hakkındaki takriri reyinize azediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Yeterlik şu şartlarla 
kabul edilmiştir. Tümü hakkında konuşmak 
üzere muhalefetten Osman Bölükbaşı'na söz ve
rilecek. 

OSMAN BÖLÜKBAŞi (Kırşehir) — Arka
daşlar, bütün memleketi alâkadar eden bu kadar 
mühim bir Kanun Meclisten alelacele çıkarıl
mak isteniyor. Biz bu intibaı aldık. Komisyon 
tarafından dün akşam tevzi edilen bu rapor 
üzerinde partili arkadaşlarımla temas etmek 
imkâninı bulamadığımdan burada serdedeceğim 
mütalâalar tamamiyle şahsıma ait olacaktır. 

Arkadaşlar, gerek Başbakanın gerek onun 
tarafından okunan Hükümet programının ifa
de ettiği esaslara muhalif birtakım hükümleri 
bu tasarıda görüyoruz. Beş seneden beri yaptı
ğımız mücadelede kendimize mihver yaptığı
mız fikir ne idi? Bu memlekette Anayasa tatbik 
edilmiyor, Anayasayı (hiçe sayan kanunlar çıkarıl
mıştır, anti demokratik ve eski nizamın ifadesi 
olan bu kanunlar kalkmadıkça bu memlekette 
milletin hâkim olduğu iddia edilemez noktaları 
etrafında mütemadiyen konuşmuş insanlarız. 
Fakat elimizdeki Hükümet tasarısında Anaya
saya istisnaden mahkûm edilmiş vatandaşlar 
hakkında en ufak bir kayda dahi tesadüf ede
miyoruz. 1946 senesinin malûm şartları içinde 
seçim yapmış olan Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidara gelmişti. Böyle bir iktidarın meşruiyeti 
üzerinde münakaşa etmek bu milletin tabiî bir 
hakkı olduğu halde bu hakkı milletin elinden 
almak için kanun çıkarılmıştır. Bizzat Demok
rat Partinin ozamanki lideri Celâl Bayar şu 
sözleri söylemiştir. 

BAŞKAN — Yalnız af üzerinde konuşunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Devamla) — Af bu- , 

yurun, af üzerindedir (Gülüşmeler). 
Şimdi arkadaşlar; dünkü liderinizin bu 

mevzudaki sözlerini hatırlatıyorum: Diyor ki ; 
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«Selimlerin kanunsuz yapıldığından bahsetmek 
imkânı olmıyan bir memlekette normal bir ida
renin hüküm sürdüğünü ve siyasi tenkid hürri
yetiyle matbuat hürriyetinin olduğunu söyle
meye imkân var mıdır?» 

tşte bir hukuk devletinde emsaline rastlan-
mıyacak şekilde kanunlar çıkarılmak sureliyle 
hakikatin bu millet tarafından duyulmasına 
mani olunmak istenmiştir. Seçimlerde yolsuz
luk yapıldı, hepiniz bunun ıstırabını 
çekmiş insanlarsınız. İçimizde mazbatası gas-
bedilmiş arkadaşlar vardır. Bu arkadaşlar bir 
gün hakikati ifade ettikleri zaman, siz Mecli
sin meşru olmadığını bahsettiniz diye hapisa-
neye sürüklendiler. Şimdi bunları umumi vazi
yette mahkûm olarak mı telâkki edeceğiz? 
Bunlar suçlu mudurlar? (Affa dâhil sesleri) Bi
liyorsunuz ki, bu af Kanunu mutlak dğildir, 
hakiki mânasiyle bir Af Kanunu değil bir Tecil 
Kanunudur. Meclisin meşru olmadığını ifade 
eden bir vatandaş mahkûm edilmiş, bugün ha-
pisanede bulunuyor. Farzediniz, bu kanun 
çıktı ve affedildi. Fakat bu vatandaş yeni bir 
suç işlerse yakasından yapışacağız, vaktiyle 
sen Meclisin meşru olmadığını söyledin, yine 
içeri gir diyeceğiz. Bunu istiyor musunuz? 

Başbakan Adnan Menderes, «Anayasaya, 
demokrasiye aykırı olan kanunların, demokrasi 
icaplarını reddeden kanunlar» tâbirini kullan
mıştır. Bu kanun dışı kanunların itham ve 
mahkûm ettiği insanları biz hakikaten mahkûm 
mu telâkki'-edeceğizf Bunu bayrak yaptığımız, 
kabul ettiğimiz takdirde bu mücahitlerin fikir
lerine ve mücadelelerine karşı ve bizzat mille
te karşı fena bir duruma düşeriz. (Onlar affedi
liyor sesleri). 

Arkadaşlar; tasarıda ve komisyonun rapo-
dunda bu meseleye hiç temas edilmemektedir. 
Bizzat kendi arkadaşlarınız vardır, demokrasi 
mücadelesinde birer mücahit olarak selâmladı
ğımız, bu uğurda her şeyini feda etmiş insan
ları bizler mahkûm telâkki edersek milletin hak
kımızda ne düşüneeegini tahmin etmek güç ol
maz! Binaenaleyh arkadaşlar, Anayasaya aykı
rı kanunlara istinaden mahkûm edilmiş insan
lar hakkında hususi bir hüküm vaz'etmeliyiz. 
Onları bir mahkûm değil, bir mücahit olarak 
selâmlamalıyız. (Alkışlar,). 

Sonra arkadaşlar, biraz evvel bu kürsüden 
bir arkadaş, namuslu bir hâkimi^ bir savcıyı 
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komünizimle itham eden bir vesikayı okudu. 
Dünkü iktidarın birçok bedbaht insanları koru
duğu, onları desteklediği açıktır ve bunlar bu
gün bu memlekette iş başındadır. 1946 dan beri 
hürriyet için mücadele edenler hâlâ hapishane
lerdedir. Bunlar hakkında da bu af kanununda 
bir hüküm konmamıştır. Eski iktidarın kötü
lüklerine âlet olanlar henüz iş başındadır. Yeni 
iktidarın vaktiyle bir zulüm âleti olarak işlemiş 
olan bu cihazı kendi amaline kullanma ihtimali 
olabilir. İstikbalde idare teşkilâtının bitaraflı
ğını temin edebilmek için bunların bertaraf 
edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh kanun, adamı
yım diyenlerin kanunu çiğnemesine mâni olmak 
için günahkârların tecziye edildiğine dair bir 
misali onlara vermek zorundayız. 

Arkadaşlar, hepimiz birlikte arkadaşların 
reyleri çalındı dedik, mazbatalar tahrif edildi 
dedik. Şimdi bu reyleri çalanlar, bu mazbata
ları tahrif edenler affediliyor, fakat öbür ta
raftan evlenme maksadiyle bir kız kaçıran affe
dilmiyor. 

Arkadaşlar, bir kızın, bir vatandaşın ırama 
tecavüz edeni affetmezken bir milletin ırzı olan 
reyine tecavüz eden günahkârları nasıl af yo
luna gidebiliriz? (Bravo sesleri). Sonra arka
daşlar, bunu kabul ettiğimiz takdirde 14 Ma
yısta yeni bir devir açıldığının mânasını bu 
millete nasıl kabul ettirebiliriz? 

Arkadaşlar, yeni bir devir açmak, «skilerin 
gidip bizim gelmemiz demek değildir. Yeni bir 
devir açılması, eski zihniyetin gidip yeni bir 
zihniyetin gelmesi ile, eski müesseselerin yerine 
yeni müesseselerin kurulmasiyle mümkün olur. 
Aksi taklirde sadece şahıslar değişmiş olur. 

Arkadaşlar; Türk Milleti efendi değiştir
mek için mücadele etmedi, efendi olmak için 
mücadele etti. Bu mîlletin hak ve hürriyetleri
ne tecavüz eden ve oylarını çalanları af etmeye 
bu Meclisin hakkı yoktur. 

Arkadaşlar; biraz evvel de bahsettim, bir 
tahsildar, belki zaruret şevkiyle ürtryaema bi
naen 10 lirayı zimmetine geçirdiği için suçlu 
görüyoruz da bütün bir milletin mukadderatı
na, reylerine el uzatanlar bu kanuna göre affe
diliyor. Kendimizi, beş senelik mazimizi inkâr 
etmek istemiyorsak bunları asla af etmemeliyiz. 

Ancak bu suretle 10 sene sonraki bir vali ik
tidarı memnun etmek, maaşının artırılmasını te
min etmek için, daha yüksek bir mevkie geç-
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mek için, milletin ırzına el uzatmak cesaretini 
gösteremiyecektir. Bu misali vermediğimiz 
takdirde ise, herkes gayet tabiî şunu söyliyeeek-
tir. « Herkesin yaptığı yanma kâr kaldı! Bunlar 
da Halk Partisinin yaptığını yaptı .. » Halk 
Partisi de, Milletçiler de, sizler de hep bu mem
leketin evlâtlarıyız. Binaenaleyh, şahsi dürüst
lüğümüzle, şahsi ahlâkımızla, millete teminat 
verelim, suçluları, günahları tecziyede misal ve
relim, arkadaşlar... 1946 seçimlerinde milleti hiç 
bir bakımdan tatmin etmiyen bri iktidar ortaya 
çıkmıştır. Milletin reyine mazhar olmıyan, iti
mat kazanamıyan bir Meclis memleket işlerini 
elbette yürütemezdi. Nitekim yürütmemiştir de! 
Halk Partisinin iktidarda dört sene zarfında 
yapmış olduğu şey, geçmişteki günahlarını unut
turmaya çalışmak, gelecek te, iktidarı yeniden 
kendisi için temin etmek gayreti olmuştur. Böy
le bir düşünce ile hareket eden bir iktidarın 
memlekete kaç milyona mal olduğunu biran dü
şünmenizi rica ederim. Milyonla ve milyarla öl-
çülemiyecek zararları, haksızlıkları bir tarafa 
bırakıyoruz, fakat tahsildar 10 lira çalmış diye 
onunla meşgul oluyoruz. 

Diğer taraftan arkadaşlar, biliyorsunuz ki, 
ferdî haklar, fertler tarafından değil, Hükümet
ler tarafından tecavüze uğrıyor. Vatandaşın in
sanlık hakkı, siyasi hakkı fertler tarafından de
ğil, Hükümetler tarafından tecavüze uğrıyor. 
Biz bunlara karşı harekete geçmezsek, yeni bir 
devir açtığımız iddiasında bulunmamızın mâna
sı kalmıyacaktır, arkadaşlar. Vatandaş hakla
rını çiğniyenler, hürriyetleri gasbedilip siyasi 
suçlar işliyenler bugün yüksek mevkilerde bulu
nuyorlar. Mahkemelerde hakkında hiçbir hü
küm verilmediği halde, bir şefin emri ile 1500 
mumluk ampullerin öldürücü ışığı altında ta-
putluklarda, engizisyon devrine taş çıkaracak 
yerlerde binbir mezalime uğrıyan masum in
sanlar vardır. P3ugün siz bu mezalimi yapanla
rı da affedeceksiniz. 

Arkadaşlar, bugün Temyiz mahkemesine 
gidecek olursanız bu mezalimin hesabını orada 
nasıl görmekte olduklarını yakından müşaha-
de edersiniz. Eğer bunları affedecek olursanız, 
gerek Demokrat Parti ve gerek diğer bir parti 
olsun, her hangi bir iktidarın, kendi maksadı
na hizmet etmiyen insanlara aynı işkenceyi 
yaptırmıyacağmı ne ile temin edebilirsiniz İn
san haysiyetini çiğnemiş, insan şerefiyle oyna-
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î mış olanları asla affetmemeliyiz! Fertler tara

fından vâki tecavüzler bir dereceye kadar af-
I fedilebilir; fakat yüzlerine kanunun maskesini 
I takanları, kanunları hiçe sayanları ve her ik

tidara aynı şekilde uşaklık yapanları asla af
fetmemeliyiz ! 

I Dün arkadaşımızı komünist olarak itham 
edip lekelemeye çalışan insan, bugün o arka
daşımız milletvekili olarak buraya gelince bir 

I kuzu postuna bürünüyor, meliyor, dostluk ve 
I arkadaşlıktan bahsediyor. Bunu mu affedece-
I ğiz? Eğer idare cihazını bunlardan temizlemek 
I için lüzumlu tedbirleri almaz, gerekli müesse-
I sel eri kurmazsak, 14 Mayıs inkılâbı da tatlı bir 

hâtıradan ibaret kalacaktır. Hürriyeti bu 
1 memleket yeni mi gördü? Tanzimattan beri de-
j vaırı. edegelmekte olan hâdiseler gösteriyor ki 

nu millet bir şey istiyor: Devleti Kanuna b&ğ-
I laınak, kanunu da milletin vicdanına banla

mak. Bunu bugün dahi tamamiyle tahakkuk 
ettireni emişizdir. 

I Arkadaşlar, şahsi işlerden bahsetmek iste-
I m em, fakat yeri gelmişken misal vereyim : 1946 
I seçimlerinde ben de milletvekili olarak seçil-
I iniştim, hem de pek çok oy alarak! tşte Yoz-

gad'lılar burada,. Ne oldu? Benim hakkımı 
gasbedenler bu Meclise milletin mümessili ola-

I rak geldiler, ben de Sorgun hapishanesine git
tim. Zonguldak'a gittim, Zonguldak'lı arka
daşlarımı işhat ederim, ora emniyet müdürü 
Sökmensüer'i memnun etmek için hakkımda 
iftira tertibine koyuldu, mitingte sivil polisi 

j . amele kıyafetine sokarak hâdise çıkarmaya te
şebbüs etti. Biz bütün tedbirleri aldık, savcılı
ğı haberdar ettik kürsüye çıkar çıkmaz da bu 
oyunlarını halk huzurunda ortaya koyduk. Bir 
hâdise olmadı çünkü orada savcı vardı. Bunun
la da iktifa etmediler birkaç sene sonra bir kö
şede not tutan adamı tazyik ederek hilafı haki
kat bir zabıt tanzim ettirdiler, fakat savcılığın 
hazır bulunduğu bir yerde sonradan ileri sürü
len zaptın kabul edilemiyeceğini her nasılsa 
kabul eden Adalet Bakanlığı takibat için izin 
vermedi. Şimdi bunu yapan adamı da mı affe
deceğiz? Bu adamın halen polis müfettişi oldu
ğunu öğrendim. Şahsi iddiamdan vazgeçebili
rim, beni ısıran yılanı affedebilirim ama, o yı
lan yaşadıkça yarın sizi de ısırır. 

Binaenaleyh beş seneden beri baskı yapa-
1 rak millî hâkimiyet nizamım bir terör havası 
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içinde iflâs ettirmek istiyenleri, vatandaşların 
siyasi haklarına tecavüz edenleri, başka türlü 
vasıtalarla vatandaşı baskı altına alanları Mec
lis affettiği takdirde bizzat affın hikmeti vü
cudu kalmayacağını kabul edebiliriz. Buna git-
miyelim. 

Ben şahsi kindarlığımdan dolayı bunları 
söylemiyorum. Ceza bence istikbalin zekâtıdır. 
Bu bakımdan bunların affedilmemesini istiyo
rum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. • (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet tümü hakkında söz 

istiyor muî 
ADALET BAKANT HALİL ÖZYÖRÜK (îz-

mir) — Muhterem arkadaşlar, Af tasarısının 
hududu umumiyesinden bahsedilirken bittabi 
artık affın lüzumuna dair söz söylemeyi zait te
lâkki ediyorum. 

Affın, bu memlekette şimdiye kadar hazır
lanmış efkârı umumiye muvacehesinde beheme
hal nazara alınmasının, tatbik edilmesinin lâ-
zımgeldiği artık umumi bir kanaat halinde yer 
almıştır. 

Ben yalnız tasarının ihtiva ettiği umumi 
hatlardan bahsetmek istiyorum. Tasarı, haddi 
zatında bir umumi aftan bahistir ve bu hükmü 
de taşımaktadır. Bu karekteri taşıdığının bariz 
misali, tasarının birinci maddesi hükmüdür. 
Birinci maddesinde «15 Mayıs tarihine kadar 
işlenmiş olan bütün suçlar affedilmiştir» tâbiri 
yoktur. Fakat bunun yerine, «Suçlar hakkında 
takibat yapılmaz, ve cezalar çektirilmez» denil
miştir. Bu sözün söylenmesinin veçhi illeti; 3 
ncü maddeye koyduğumuz hükümdür. 

3 ncü maddede dedik ki; beş sene zarfında 
altı avdan fazla cezayı müstelzim bir hareket 
yapıldığı ve mahkûmiyet tahakkuk ettiği tak
dirde evvelce affedilmiş olan ceza ile birlikte 
çektirilir. Bu hüküm bugünkü Ceza Hukuku 
prensiplerini teşkil eder; tesadüfen konan bir 
hüküm değildir. Esasen Ceza Kanunumuzun 
mütaaddit prensiplerinde bu hükümler mev
cuttur. Meselâ ceza tecilleri, tekerrürler... Beş 
sene zarfında yeni bir suç işlendiği takdirde te
cilden müstefit olan kimse bundan istifade hak
kını kaybeder. Ona müeccel cezası da çektirilir. 
Kezalik, ceza her hangi bir suretle sakit olduğu 
veya çekildikten sonra aradan beş sene zaman 
geçtiği takdirde mesele yoktur, fakat bu sene
ler zarfında suç işlerse mükerrir sayılır. Bunun 
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I sebebi şudur: Milletlerarası Kriminoloji Ensti

tülerinde yapılan incelemelerden ve tutulan is
tatistiklerden anlaşılmıştır ki, mahkûm olan bir 
adam cezasını çektikten sonra beş sene içinde 
yeniden bir suç işlemeye temayül göstermekte
dir. Beş sene geçtikten sonra salâh, yüzde dok
san beştir. Bunun içindir ki, daima bu beş se
ne nazara alınmıştır. Ceza kanunlarında bu ka
bil müesseselerde ve afların kısmı âzammda tat
bikatta hüküm olarak tesis edilmiştir. Bu iti
barla hem suçtan men etmek, tahzir etmek hük
mü vardır, hem de bir işarettir, bir terhibe saiktir. 
Bunun için birinci maddede affedilmiştir sözünü 
kullanmamak, sebebi budur. Karekterini umumi 
olarak arzetmiştim. 

Af tasarısının diğer maddeleri istisnalardan 
bahistir. Af umumi olduğu takdirde, mutlak 
olarak bir affın hiçbir zaman şayanı kabul ol
madığı muhakkaktır. Söylendiği veçhile, belki 
monarşilerde, hükümdarlık devirlerinde bunlar 
olabilirdi. Fakat büyük Devlet nazariyelerine 
dayanan idarelerden şüphesiz ki, tebaa, o mem
leket üzerinde yaşıyan insanlar doğrudan doğ
ruya hükümdarın kulu ve memleket de kendi 
babasından mevrus olan mülküdür. Bu itibarla 
hükümdar bunun üzerinde istediği gibi tasarruf 
edebilir. Fakat hukuk Devletinde böyle düşü
nülmesine imkân yoktur. Bu itibarla umumi af
lar kurulamaz, 

Affın felsefesini tekrarı zait buluyorum. Bu
nun için birçok sözler söylendi. Yalnız umumi 
af şayanı kalbul olmadığına göre bunun istisna
larını nelerin teşkil ettiğini düşünmek lâzımdır. 
İstisnaların, aftan hariç bırakılması lâzımgelen 

I istisnai suçların neler olması icabeder? Bunlar, 
hiç şüphe yok ki, insanların en mukaddes var
lıklarına karşı işlenen suçlardır. Bu, Devletin 

I varlığına, emniyetine, şahsiyetine karşı işlen-
j miş olan suçlar olmak lâzımgelir. Bunun için-
I dir ki, ferdin hayatına, ırzına ve malına karşı 
I işlenmiş ağır suçlar ikinci maddenin dairei şü-
I mulüne ithal edilmiş ve istisnalar meyanmda 
I zikredilmiştir. Hayata karşı işlenen en ağır suç-
I 1ar kasten, taammüden öldürmeler, ağır fiiller, 
I ağır suçlardır. 
1 Irza karşı işlenmiş suçlara gelince; hiç şüp

he yok ki, ırz, gerek mânevi surette, gerek mad-
I di surette, her ne suretle olursa olsun ferdin 
I mukaddes tanıdığı haklardan birisidir, bunun 
I üzerinde titremektedir ve titremesi lâzımdır.. 
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Umumi ahlâkı, âdabı umumiyeyi korumak 

Ibakımından bunların behemahal teyit edilmesi 
lâzımdır. 

Ferdin malına karşı işlenmiş suçlar da ağır 
suçlardandır. Meselâ adam kaldırmak ve ceb
ren soygunculuk yapmak, 495 nci madde hük
müne göre fiilleri işlemek, bunlar mala karşı iş
lenmiş olan ağır suçlardır. Bu itibarla bunlar ha
riç bırakılmıştır. 

Devletin şahsiyetine taallûk -eden suçlara ge
lince; bunu da kezalik Devletin varlığına kas
tetme suretinde olanlarını, memleketin umu
mi nizamını bozacak hareketler mahiyetinde 
tezahür etmiş olan 'komünistliği de aftan istisna 
etmek zarunda kalınmıştır ve bu, çaresizdir, za
ruridir. 

Bunun haricinde Askerî Ceza Kanununda 
gösterilmiş askerî suçlar ve Türk Ceza Kanu
nunun maddelerine atıf suretiyle" cezalandırdığı 
suçlar, ahengi muhafaza için, aftan istisna edil
miştir ; 

Bir arkadaşımız burada söz söylerken, ken
di fikir ve mütalâalarını ileri sürerken ırza geç
me suçlarının da affa ithalini istemektedir. 
Memleket namus ve haysiyetine bir darbe vur
mak suretiyle ve haddizatında insanlıktan te-
cerrüt ederek kendi nefsi ihtirasatmı tatmin 
için ferdin işlediği fiilî harkâtm affın şümulü
ne ithalini, biz doğru bulmadık. Arkadaşımız 
Ibunlarm alelekser evlenme zaruretiyle işlenen 
suçlardan olduğundan bahis buyurdular ve bâ
zı şartları yerine getiremediğinden dolayı ni-
fkâhsız birleşmelerin de bu duruma soktuğundan 
(bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu miemle'ke'tte öy
le feci hâdiseler cereyan etmiştir k i ; arkadaşı
mızın bir zaruret neticesi olarak işlenen bâzı fi
il ve hareketlerin umumi affa ithalini muvafık 
gören düşüncesinin, şimdi bahsedeceğim o feci 
hâdiseleri işitince, derhal değişeceğine itima
dım vardır. Belki bâzılarımızın hatırında kal
mıştır: Bundan bir müddet evvel mevkii içtima
isi yüksek bâzı şahsiyetler birleşerek Ankara'
nın bir yerinde tuttukları eve, bâzı kimseler de
laletiyle, henüz 12-13 yaşlarındaki mektep ço
cuklarını getirerek en şeni hareket ve tecavüz
leri yapmaktan çekinmemişlerdir. Bir şikâyet 
üzerine bu yuva dağılıp iş mahkemeye intikal 
etmiştir. Ceza Kanununun 414 ncü maddesinin 

birinci fıkrası gereğince 15 yaşma kadar olan 
çocukların hayat ve mematlarını korumak için 
vesayet altında bulundurulmasını temin eden bâzı 
hükümler vaz'edilmektedir. Bu suçların affedil
mesi çok güçtür, esasen her bakımdan kötü ha
reketlerdir. 15 yaşından küçük bir kız çocuğuna 
yapılan tasallut, suçtur ve hiçbir zaman meşru 
bir emele dayanmaz. 

Hükümet tasarısında aftan istisna edilmiş 
olan suçların gösterilmemin olduğundan şikâyet 
ettiler. Hükümet gerekçesinde bunu uzun boylu 
göstermeye lüzum görmedik. Bu, nihayet bir ek
siklik telâkki edilirse bunu da arzedebilirim. 
İstisna edilen suçlar, sırasiyle şunlardır: Adam 
öldürme, ırza geçme, kız ve kadın kaçırma, fuh
şa teşvik, yol. kesme, yağma, zimmet ve ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, casusluk, komünistlik propagan
dası. mukayyet tekerrür. 

Cezaevlerinde hükümlü olarak yatan: 
Adam öldürme 8 488 
İrza geçme 1 220 
Kız ve kadın kaçırma 1 330 
Fuhşa teşvik 17 
Yol kesme, yağma 370 
Zimmet ve ihtilas 287 
îrtikâp 55 
Rüşvet 100 
Casusluk 88 
Komünistlik propagandası 103 
Mukayyet tekerrür 500 

12 567 kişi vardır. 
Derdesti rüyet (Komü
nistlik) 110 

Her gün yeniden gelenleri de hesaba katar 
sak ceza evleri mevcudu 20 bini aşmaktadır. 
Buna göre, eğer tasarı bu tarzda kabul buyu-
rulursa aşağı yukarı yarısı ceza evlerinden çık
mış olacaktır. Tabiî genişletme veya daraltma 
tekliflerine göre bu miktar azalabilir veya ço
ğalabilir. Binaenaleyh ırza geçme suçları dü
şünüldüğü gibi basit bir hâdise değildir. 

Görülüyor ki, bir daha arzedeyim, bu yüz
den 1220 kişi mahkûmen yatmaktadır. Belki 
bundan daha fazla olmak üzere de mahkeme
lerde derdesti rüyet dâvalar vardır. İstisnalar, 
heyeti umumiyesiyle 45 maddeyi bulmaktadır. 
Malûmu âliniz olduğu üzere, Ceza Kanunu 588 
maddedir. Bunun 89 maddesi umumi hükümle-
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ri ihtiva ettiği için bu miktarı çıkarırsak geri- ı 
ye kalan 500 maddedeki suçlar affedilmekte
dir. Binaenaleyh, af şâmil değildir diyenler bu 
rakam karşısında her halde düşüneceklerdir. 

Yine bir arkadaşımız rüşvet suçlarında ağır 
para cezasını müstelzim suçlar bulunduğunu 
bahsettiler, bunların da prensip itibariyle af
fın şümulüne girmesi lâzımdır, dediler. Hükü
met tasarısında ve komisyon tasarısında oldu
ğu gibi devletin -şahsiyetine karşı işlenmiş olan 
suçlar aftan istisna edilmiştir. Burada para 
miktarı, cezanın nevi esas tutulmamıştır. Afda 
mikyas ve kıstas, suçtur, bu suçun umumi ef
kâr üzerinde, âmme hukuku üzerinde yapacağı 
tesirlerdir. Bu bakımdan tasarıda tesbit edilen 
esaslar böylece alınmış ve, böylece tesbit edil
miştir. Yoksa cezanın nevi, miktarı, para ceza
sı olması asla bahse konu değildir. Nitekim ko
misyon sözcüsü arkadaşımızın da arzettiği gi
bi, rüşvet, irtikâp, irtişa ve zimmet ile alâkalı 
suçlar hususunda ekseriyetin noktai nazarı ile 
tesadüm halinde bulunan Hükümetin düşünce
si burada kendini göstermektedir. Biz bir pren
sip ortaya koyduk ve dedik k i ; Devletin em
niyeti, malı aleyhine işlenmiş olan suçlar aftan 
istifade etmelidir. Evet ekseriyet bunun pren
sip olarak kabulünü muvafık bulmakla bera
ber, miktarı üzerinde duruldu. 500 liraya ka
dar olan miktar zimmete geçirilmiş veya irti
kâp edilmiş, rüşvet olarak alınmış olduğu tak
dirde bunların mürtekipleri affa dâhil olmalı
dır, denildi. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
bir kaidei esasiye hiçbir zaman ihmal edile
mez : «Eylemde iştirak, hükümde de iştiraki is
tilzam eden, sebepte vahdet olunca hükümde 
de ittihat tabiîdir.» Niçin affediyoruz? Şeni bir 
hareket hiç şüphe yoktur ki, küçükte de bü
yükte de aynı suretle tezahür eder. Binaen
aleyh bunu miktar itibariyle ayırmaya imkân 
yoktur. 

Diğer hususlar, hiç şüphe yok ki, maddeler 
müzakere edildiği zaman mevzuubahis edile
cektir. Biz de noktai nazarımızı arzedeeeğiz. 

Bir arkadaşımız, Anayasaya muhalif ka
nunlara tevfikan mahkûm edilmiş; kimselerin 
istisna edilmiş olduğundan bahsettiler. Bu 
doğru bir iddia değildir. Eski Meclisin meşru 
olmadığını söylemesinden dolayı hapisanelerde 
yatan, mahkûm olan kimseyi bendeniz hatırla- | 
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mıyorum. Bütün suçlar, Türk Ceza Kanunun
daki ve hususi ceza kanunlarındaki esaslara 
tevfikan cezalandırılmıştır ve mahkûm olanla
rı bu tasarıda nazarı itibâre alınmıştır. Bende • 
nicce hâdisede kıyası meal farkı vardır. Rey 
çalmakla kız kaçırmak arasında bir fark oldu
ğunu istidlal yolu ile ileri sürdüler. Biz bu ta
sarıyı hisle değil bir prensiple hazırladık, hare-
ketimizdeki hedefimiz budur. 

Muhtelif vesilelerle arzettiğim gibi anti demok
ratik sayılan hükümler, kanunlar bulunuyorlarsa, 
bunları da tedricen ele alarak temizlemek kara
rındayız. Nitekim kablelhüküm tevkif edilme 
meselesinde, mevcut kanunlarımızdaki hüküm
leri tadil edecek beş tasarı hazırladık, Başba
kanlığa sunduk, yakında Büyük Meclise takdim 
edilecektir. Bunun gibi Ceza Kanununda ve 
diğer kanunlarda, anti demokratik sayılan esas
ları, hükümleri de birer birer ele alıp bunlar için 
de tadiller sunacağız ve bilhassa şahıs hürriyetinin 
her türlü tecavüzden masuniyetini temin edecek 
bir « Habeas Corpus » Kanunu vücuda getirmek 
kararındayız. Buna ait tasarı hazırlanıyor, 
yakında arzedeceğimiz. Bu, masuniyeti şahsiye-
nin, şahıs hürriyetinin bir Anayasası olacaktır. 
Binaenaleyh, bu kanunda, mevcut esaslara uy-
mıyan şahıs hürriyetini bağlayıcı bir hükmün 
diğer kanunlara da konulmaması ve bu kanu
nun, bütün mütemeddin memleketlerde olduğu 
gibi, bizde de hürriyetin, masuniyetin bir Ana
yasası olarak kabul edilmesi lâzımgelir. Bunu 
inşaallah yakın zamanda sunacağız. Binaena
leyh, tasarının heyeti umumiyesi hakkında mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

Maddelere geçildiği zaman mütalâatımı arze-
derim. (Alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir takrir var. 
Şimdi tümü üzerinde münakaşa yapıldıktan 

sonra, affedersiniz, bir noktayı hatırlatmak is
terim : Tüzük hükümlerine göre, maddelere ge
çilmesi reye konur, maddelere geçilmesine ka
rar verildiği takdirde müzakere maddeler üze
rinde devam. eder. Maddelere geçilmesi redde
dildiği takdirde ise tasarı reddedilmiş olur. 

Yine aynı şekilde tasarının komisyona veril
mesi hakkındaki teklif reye konup kabul edil
diği takdirde tasarı yine reddedilmiş sayılır. 

Arkadaşlar, şimdi bir teklif var, onu okutup 
reyinize arzedeceğim. 
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Yüksek Başkanlığa I 

Af Kanunu tasarısının bugün umumi heyete 
sevkedileceğini önceden bilmediğim için, temas et- | 
tiğim noktaların kanuna ithali maksadiyle ta
sarının Adalet Komisyonuna havalesini talep 
etmek zaruretinde kaldığımı arzederim. 

13 . V I I . 1950 
Kırşehir Milletvekili 
Osman Bölükbaşı 

BAŞKAN — Efendim, takrirde tasarının 

BAŞKAN — 22 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

5. - 0 3 

1. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, 
Matbaalar Kanunu tasarısının Karma Komis
yonda örüşülmesine dair önergesi 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri ve Adalet Komisyonları üyelerinden 

müteşekkil bir Karma Komisyonda görüşülmek
te olan Basın Kanunu tasarısı ile ilgili Matba
alar Kanunu tasarısı da İçişleri ve Adalet Ko
misyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır. 
Alâkası dolayısiyle bu tasarının Karma Komis
yonca müzakeresine müsaadelerini rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Saffet Gürol 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Yeni Basın Kanu
nunda matbaalara ait hükümler ayrılmıştır ve 
matbaalara ait hususi bir Kanun tasarısı hazır
lanarak Meclise gelmiştir. Arkadaşımız, Basın 
Kanuniyle ilgisini göz önünde tutarak, bunun 
Basın Kanunu gibi, halen teşkil edilmiş olan 
Karma Komisyonda tetkikini teklif etmektedir. 
Kabul edenler.... 
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komisyona havalesi istenmektedir. Tasarının 
Komisyona iadesi hakkındaki bu teklifi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Red
dedilmiştir. 

Şimdi maddelerin müzakerelerine geçilmesi
ni kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere ge
çilmesi ekseriyetle kabul dilmiştir. 

Arkadaşlar, şimdi saat 12 yi tam beş dakika 
geçiyor. Bugün saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,05 

Bir önerge vardır okutuyorum. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Söz istiyorum. 
Arkadaşlarım, yarın gece Meclis tatil edilecek, 
sonra kış devresine geçeceğiz. Ortada müstace
liyeti icabettiren bir hal bulunmadığına, olsa 
bile işbu kadar dar bir zamanda kabili tetkik 
olmadığına göre Karma Komisyona gitmenin 
sebebini anlıyamadım. Her ihtisas komisyonun
dan geçsin ve daha esaslı bir şekilde hazırlan
sın. 

BAŞKAN — Seffet Gürol! 

SAFFET GÜROL (Konya) — Teşkil edil
miş olan bir komisyonda Basın Kanununun mü
zakeresi bitmek üzeredir. Bu kanunun bir mad
desiyle matbaalara ait hüküm tamamiyle ilga 
edilmiştir. Basın Kanunu Umumi Heyetinizde 
kabul Duyurulduğu takdirde, matbaalara ait 
hüküm kabul edilmediğinden dolayı, karışık bir 
vaziyet hâsıl olacaktır. Halbuki 7 maddeden 
ibaret olan Matbaalar Kanunu da müteşekkil 
Karma Komisyona gelirse, yarın sabah her iki 
tasarı size takdim edilecektir, önergem bu mahi
yettedir lütfen kabulünü rica ederim. 

ÎKÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Fümzan Tekil (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
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I fini ya kanunu teklif eden milletvekili veya

hut da Hükümet istiyebilir. 
BAŞKAN — Burada ivedilik teklifi yok, Baş

kanlık yalnız Karma Komisyona havalesini is
tiyor, 

I A. HAMDI BAŞAR (Devamla) Komisyona 
havale edeceğiniz şey ivedilikle müzakere edilen 
bir mevzudur. (Değil değil sesleri). Çok rica 
ederim ve bu vesile ile de bir noktayı tebarüz 
ettirmek isterim ki, tatil yapıp yapmamak yük
sek heyetinizin vereceği bir karara bağlıdır. 
Bayramdan sonra toplanıp da bu kanunun mü
zakeresi için toplanıp veya toplanmamak kara
rını kendiniz vereceğiniz için bendeniz bu mü
zakerenin burada kesilerek bugün Af Kanunu 
üzerindeki müzakerenin yapılmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Şu halde bu matbaalara ait ye
di maddelik kanunun da Basın Kanununu tet
kik etmekte olan Karma Komisyona şevkini 
teklif eden önergeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi Af Kanununun maddelerinin 
'müzakerelerine geçiyoruz. Birinci maddeyi oku
tuyorum : 
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İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, gerek 

Basın gerekse Matbaalar "Kanunu cemiyet haya
tında en ehemmiyetli bulunan kanunlardır. Bun
ların kısa bir zamanda muhtelit bir komisyon
da tetkik edilmesine imkân olmadığı gibi, bir 
günde Meclisten getirilmesine de imkân olma
dığı kanaatindeyim. Bu itibarla bunların acele 
olarak tetkikma lüzum olmadığı fikrinde bulun
duğumu arzetmek isterim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; birkaç defadır arzettim. Karma 
Komisyona gidecek olan bir tasanı Meclise gel
dikten sonra 48 saat geçmeden müzakere edi
lemez. Eğer bunu İçtüzüğe uydurmak lâzımğe-
lirse ve yarın akşam da şayet tatil yapacaksak 
İçtüzüğe göre bunun çıkmaması lâzımdır. 

Bendeniz İçtüzük ahkâmını arzetmekle ik
tifa ediyorum. 

DEVLET BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
lar, gerek Basın Kanunu, gerek Af Kanunu 
Türk Milletinin epey zamandan beri beklediği 
mühim kanunlardır. Bunları Yüksek Meclisin 
bu Devrede, tatilden evvel çıkarması muhak
kak istilzam edilecek bir keyfiyettir. Eğer bir 
iki gün içinde yetişmiyeceğini takdir buyurur
sanız, bayramdan sonra toplanmak ihtiyacı ol
duğunu düşünmeniz icabeder arkadaşlar. 

CİHAD BABAN (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, Matbuat Kanunu mevzuunda efkârı 
umumiyeye ve Türk Milletine karşı hepimizin 
şahsan angaje olduğumuzu telâkki ederek, ko
misyon sabahtan beri çalışmış ve vazifesini bi
tirmiş bulunuyor. Yalnız kalkan Matbuat Ka
nuniyle yeni gelen Matbuat Kanunu arasında 
matbaalara taallûk eden 7 maddelik bir mesele 
vardır, ki, bunların Adalet ve İçişleri Komisyon
larında usulü veçhile müzakereye tâbi tutul
ması matbaalara taallûk eden bu kısmın açıkta 
kalmasını mucip olacaktır. Onu arkadaşlarımız 
tensip ederlerse, bundan evvelki Matbuat Ka
nununu tetkik etmiş olan komisyona havale 
edelim. Çok kısa bir şeydir. Bu suretle müzakere 
kısa zamanda bitmiş olacağından yarın huzu
runuza gelebilecek ve konuşulacaktır. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim; tüzüğümüzün bir maddesi var, diyor 
ki, «Buna güre ivedilik teklifini Başkanlık oya 
kor.» Yine bir maddesi diyor k i : İvedilik tekli-

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında, Kanun 

MADDE 1. — 15 Mayıs 1950 tarihinden ön
ce işlenen suçlar hakkında takibat yapılmaz ve 
hükmedilmiş cezalar infaz olunmaz. 

Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâ
mildir. 

BAŞKAN — Kanunun başlığı hakkında iki 
önerge var, okutuyorum : 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Af tasarısının, maddeleri itibariyle, hem 

umumi af ve hem de bâzı suçluların cezalarının 
indirilmesi hükmünü taşımasına göre, adının 
(Bâzı suç ve cezaların affı ve bir kısım cezala
rın indirilmesi) suretinde tadilini teklif ve arz-
ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muhlis Tümay 

Yüksek Başkanlığa 
13 . VII . 1950 

14 Mayıs Demokrasi İnkılâbımız aynı za-
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manda bir zihniyet ve ahlâk inkılabı olduğuna 
göre bu inkılâbın müspet eserlerinden birisi olan 
Af Kanununun bu tarihin hâtırasını taşımak 
üzere ismine (14 Mayıs Af Kanunu) tesmiye 
edilmesini ve kanuna bu mealde bir madde ek
lenmesini derin saygılarımla arz ve teklif eyle
rim. 

Konya Milletvekili 
Himmet ölçmen 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir 
fikri var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFlT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar; bendeniz komisyon sözcüsü sıfatiyle 
Muhlis Tümay arkadaşımızın teklifine iştirak 
ediyorum. Kanunun isminin değiştirilmesi için 
encümence bir mahzur görmüyoruz. Yalnız 14 
Mayıs tarihi teklifi bizce yersizdir. Çünkü za
ten kanunda 14 Mayıs tarihi mebde olarak alın
mıştır. Bunun ayrıca ismine ilâvesi bizce yer
sizdir, takdir Yüksek Meclise aittir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şu, halde en aksi
ne teklif olan.. Remzi Bey söz mü istiyorsunuz? 

MUSTAFA REMZİ BUCAK (Diyarbakır) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA REMZİ BUCAK (Diyarbakır) 

— Muhterem arkadaşlarım, bendenizin bir tek
lifim vardır. Belki bâzı arkadaşlar da buna iş
tirak ederler. Birinci maddenin tasrih etmiş ol
duğu tarihin evvele alınması.. 

BAŞKAN — Onu birinci maddede konuşur
sunuz, başlıkta değil.. 

MUSTAFA REMZİ BUCAK (Devamla) — 
Arzediyorum. Bu itibarla buna zaten lüzum yok
tur kanaatindeyim. Birinci teklifi yapan arka
daşımızın fikrine iştirak ediyorum. Şu bakım
dan ki, kanunun bâzı cezaların kaldırılmasına, 
affına dair olan kısım bence makbuldür. Ama 
14 Mayıs olarak kabul etmemiz biraz sonra ya
pacağımız münakaşalarla tezat haline düşer ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Feridun Bey. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, kanunun serlevhası ile maddenin met
ni arasmda bir fark vardır. Kanunun her mad
desine baktım, Bakanı da dinledik, af mefhu
mu yoktur kanunda. Af kelimesi kanunun 
hiçbir yerinde geçmiyor ve kullanılmıyor. Bina-
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I enaleyh serlevhada da bu tâbirin kullanılması

nın yeri yoktur. Komisyonun tavzih etmesini 
rica ediyorum. 

Çünkü malûmu âliniz prensip maddesi olan 
birinci maddede hukuki bakımdan önemli bir 
ibare mevccuttur, yerindedir ve isabetlidir ve 
af mefhumunu ifade etmiyor. 

Birinci maddenin birinci bendi şu: (15.5. 
1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında 
takibat yapılmaz ve hükmedilmiş cezalar infaz 
olunmaz). Sayın Adalet Bakanının evvelce 
buyurduğu şekilde af tâbiri kullanılmamıştır. 
Çünkü bu tâbirin kullanılmasına imkânı huku
ki yoktur. Eğer muayyen müddet zarfında, ta
kip mevzuu olan değil, cezaları infaz edilmemiş 
olan fiiller cinsinden bir suç ika edilirse yeni
den o cezalar çektirilecektir. Şu hale göre 
bu kanunda kabul edilen hukuki mekanizma 
af değildir, tecildir. Binaenaleyh Komisyondan 
ve Adalet Bakanından rica ederim kanunun 
içinde olmıyan bir mefhumu kanunun tepeli
ğinde ifade etmek doğru değildir. 

Bu ciheti lütfen tavzih buyursunlar. 
Ko. SÖZCÜSÜ MÜFlD ERKUYUMOM (Ba

lıkesir) — Efendim, kanun umumi mahiyeti iti
bariyle bir Af Kanunudur. «15 Mayıs 1950 
tarihinden önce işlenen suçlar hakkında taki
bat yapılmaz ve hükmedilmiş cezalar infaz 
olunmaz.» Denildiğine göre cezanın infaz olun
maması demek affedilmesi demektir. 

Sonra ikinci fıkra var, orada da deniyor ki ; 
«Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâ
mildir» Görülüyor ki, bu ikinci fıkra ile umumi 
af kaidesi tamamen vazedilmiştir. Bu itibarla 
Feridun Fikri arkadaşımızın teklifi yerinde 
değildir. Komisyon namına reddini rica edi
yorum. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Kıymetli 
arkadaşlarım; şimdiye kadar çıkarılmış olan 
kanunların rakamlarının yüksekliği ve serlev
halarının karışıklığından ekseriya hepinizin şi
kâyetçi olduğu malûmdur. Bu yeni çıkarmakta 
olduğumuz kanun da demokrasimizin bir sem
bolü ve bu inkılâbımızın bir hâtırasıdır. Ben 
bu noktadan kanunun adının (14 Mayıs bâzı 
suçlara ait tecil ve Af Kanunu) olmasını teklif 

I etmiştim. Bâzı suçların affı hakkında ka-
j mm demekle asla bu maksat hâsıl değildir. 
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Eğer tensib ederseniz bunun yerine demin 

arzettiğim şekilde demokrasi ruhuna uygun 
olarak (14 Mayıs bâzı suçlara ait Tecil ve Af 
Kanunu) serlevhasını koyalım. Bununla arka
daşlarım, maksadımız 14 Mayısın hatasını tes'it 
etmektir. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar, ted

vin edilen her hangi bir kanun ihtiva ettiği ah 
kâma, istihdaf ettiği gayeye göre isim alır. Eli
mizde bulunan müzakeresine başladığımız Ka
nun, bir Af Kanunudur.. Fakat gerek Hükümet 
tarafından teklif gerekse komisyonca tesbit edi
len tasarıya bu af kelimesi konmamıştır. Koıı-
masa da beis yoktur. Gaye af tır.. Bu kanuna 
(14 Mayıs Af Kanunudur) dediğimiz takdirde 
politikaya kaçmış oluruz. Kanunlarda politika
nın girmesi doğru değildir. İstihdaf ettiği gaye 
ne ise onu tebarüz ettirmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi Himmet ölç
men'in, Kanunun adına (14 Mayıs Af ve Tecil 
Kanunu) denmesi hakkındaki önergesini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Ekseriyetle reddedilmiştir. 

İkincisi; Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'-
ın Kanun başlığı bâzı suç ve cezaların affı ve bir 
kısım cezaların indirilmesi şeklinde değiştiril
mesi hakkındaki önergesini reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
almış arkadaşların isimlerini okuyorum: Emrul-
lah Nutku, Rifat Alabay, Mahmut Güçbilmez, 
Celâl YaTdımcı, Kemal Yörükoğlu, Yusuf Kars-
lıoğlu. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; birinci maddedeki 15 Mayıs 
1950 den Önce yerine bu kanunun bilhassa 14 
Mayıs seçimlerinin inkilâbını ifade etmesi iti
bariyle konmuş esbabı mucibeye karşı bendeniz 
de şu fikirde bulunacağım : 

Bu tarih, 14 Mayıstan önce olarak değişti
rilmelidir. Çünkü bir defa, demin Himmet Bey 
arkadaşımızın serlevhaya konmasını istediği, 14 
Mayıs Inkilâbmın ifadesi kanuna girmiş bulu
nacaktır. İkinci olarak da 14 Mayıs günü her 
hangi bir suçu işliyenler ve duyduğumuza göre, 
tutanak: değiştirme gibi bâzı suçlara tevessül etmiş 
olanlar da 1950 seçimlerinin ehemmiyetine vâ
ki- olan teeavüzleinin cezasından kurtulmamış 
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olacaklardır. Bu itibarla 14 Mayıs 1950 den öne s 
dediğimiz takdirde 13 Mayısı 14 Mayısa bağlı -
yan gece yarısından itibaren işlenmiş suçlar da 
aftan istisna edilmiş olacaktır. Bu itibarla tek
lifim 15 Mayıs 1950 tarihinin 14 Mayıs 1950 
olarak değiştirilmesidir. Bu hususta bir de öner
ge takdim ediyorum. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Ben madde
nin kabul ettiği hükümler hakkında birşey söy-
lemiyeceğim. Yalnız yazılış şekli yanlıştır, onun 
düzeltilmesini rica edeceğim. 

15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suç
lar hakkında takibat yapılmaz deniyor. Halbuki 
takibat suç hakkında değil, suçtan, dolayı suçlu 
hakkında yapılır. Binaenaleyh burada «suçlar
dan dolayı takibat yapılmaz» demek lâzımdır. 
Hükümetten böyle gelmiş, komisyondan da böyle 
geçmiş, nasıl göze çarpmamış bilmiyorum. 

İkincisi; komisyon bir fıkra ilâve etmiş ve 
«bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalara 
da şâmildir» demiştir. Maddenin yukarısında 
cezalar infaz edilmez denmiş olmasına göre bu 
fıkra lüzumsuzdur; haşivdir. Eğer muhakkak 
bunun ilâvesine lüzum hissediliyorsa o yazılıç 
şeklini düzeltmek lâzımdır. Çünkü aynı madde 
içinde «bu madde» denmez, birinci fıkra yahut 
yukarıki fıkra tatbik olunur gibi tâbirler kulla
nılır. Düzeltilmesini rica ederim. 

Üçüncü hata da, madde mutlak olarak yazıl
mıştır. Halbuki ikinci maddede birtakım istis
nalar vardır. Bunun için de, «ikinci maddede 
zikredilen suçlar hariç olmak üzere», diye bir 
kaydın konması lâzımdır. Netekim 2 nci mad
dede «aşağıdaki bentlerde gösterilen suçlar, bu 
kanunun beşinci maddesi hükmü saklı kalmak 
şartiyle», denmiştir. 

Maddenin ne şekilde yazılması lâzım gel
diği hakkında bir takrir takdim ediyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Efen
dim; Muhterem Rifat Alabay arkadaşımızın Yük
sek Heyetinize arzettiği nokta bendenizin de dik
kat nazarımı çekmiştir, «suçlar hakkında» dır, 
suçlular hakkında olması lâzımdır veya suçlar 
için takibat yapılmaz demek lâzımdır veyahut 
suçlardan dolayı takibat yapılmaz denecek olursa 
daha uygun düşer. 

BxVŞKAN — Celâl Yardımcı, buyurun. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar: benim üzerinde durduğum mesele 14 
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Mayıstan sonra veya evvelki zamana ait olan suç- I 
larm affı veya tecili suretiyle vukua gelen bir j 
teemmüldür. Haddim olmıyarak kitaplardan ve 
tatbikattan aldığımız netice sarahatle bize gös
termiştir ki, dünya ceza ilmi hukuku, affın aley
hinde bulundukları mevzuları tahlil ederlerken 
en ziyade müşahhas, muayyen günlere, cülus
lara, harblere, inkılâplara, gelen zamanlarda 
af kanunlarının çıkarılmasından doğan mah
zurlara işaret ederler. Hattâ harblerden sonra 
yapılan affı mahzurlu görürler. Her harbden son
ra bir affın ilânı cemiyetleri tahrip etmiştir. Tarihî 
muayyen ve müşahhas günlerden sonra afla
rın ilânı esas olunca, buna tekaddüm eden gün
lerde birçok hâdiselere şahit olunmasını tabiî gör
mek lâzımdır. 

Cumhuriyetin ilânında af ilân edildi, on 
sene sonra af ilân, edildi, Yirminci senede umu
mi efkâr af bekledi, 30 ncu senede yine bekler, 
40 ta yine bekler. îşte şu suretle umumi efkâ
rın böyle muayyen günlere temas eden zamanlar
da affın ilân edilmemesi sebebiyle teşriî organ
ları tazyik altında bulundurdukları da görül
müştür. Hattâ böyle günlerde affın ilânını bek-
liyenlerden bâzılarını affın ademivukuuna mut 
tali oldukları zaman intihr ettikleri dahi vardır. 

Bendeniz yüksek atıfetinizin tecellisi şekline 
Yüksek Meclisin bir gün tâyini hususundaki tak- I 
dirinize müdahale etmiyorum, dilerseniz on gün 
evvelini, dilerseniz kanunun neşri tarihini de
yiniz. Hattâ kanaatimce, bu kanunun taknin edil
diği bugüne kadar işlenmiş olan suçları tasarıya 
ithal ettiğiniz takdirde de bunun en isabetli ola
cağına kaniim. Buntın hiçbir mahzuru yoktur. 
Affın ilân edileceği günlere tekaddüm eden za- I 
man zarfında işlenen suçlara dahi teşmil oluna
cağı şayi oldu. «14 - 15 Mayıs tarihinden evvelki 
günlere ait suçlara teşmil olunacaktır» yolunda 
ıttıla kesbedildiği zaman, onun 15 Mayıstan ev- I 
vel bir suç işliyeyim de daha sonra işlemiyeyim 
dîye hiç kimsenin aklına birşey gelmemiştir. Ka- I 
nunun neşri tarihine tekaddüm eden günler
deki suçların da tasarıya alınmasını ve karara I 
bğlanmasmı rica ederim. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar; Rifat Bey arkadaşımızın 
da temas ettiği gibi, bu birinci maddenin ikinci I 
fıkrası kanun tekniğine uygun değildir. Çünkü | 
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Türk Ceza Kanununun 97 nci maddesinde aynen 
şöyle deniyor : 

«Umumi af, hukuku âmme dâvasını ve hük-
molunan cezaları bütün neticeleri ile birlikte 
ortadan kaldırır.» 

Böyle bir kaide olduktan sonra bu ikinci fık
ranın ilâvesi bence haşivdir. Binaenaleyh Hükü
metin teklifi yerindedir, bu fıkranın kanundan 
çıkarılmasını istirham ediyorum. Takdir, Büyük 
Meclisindir. 

Tarihe gelince; malûmu âliniz umumi aflar 
objektiftir. Faillere değil, fiillere matuftur ve 
fiillerin suç vasfını kaldırır. Binaenaleyh büyük 
tarihî hâdise 14 Mayısta olmuştur, fakat 15 Ma
yıs tarihinin maslahata ve hâdisenin bünyesine 
daha uygun olacağı fikrindeyim. 

ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım, birinci madde
nin yazılış şekline itiraz ettiler. Dediler ki, 
suç takibedilmez suçlu takibedilir. Hayır, suç 
takibedilir. Bir suç vâki olduğu zaman ilk ola
rak hazırlık tahkikatı yapılır. Suç vâki ise bu
nun hakkında, faili belli olsun olmasın, takip mü
kellefiyeti vardır. Halbuki henüz suçlu yoktur, 
suç ortadadır. Affın şümulüne giren suçlarda 
hiçbir zaman takip yapılmamıştır. Suçluyu ara
maya lüzum yoktur. Suçlu anck suç tahakkuk et
tikten sonra aranır. 

Takiple mahkûmiyet arasında fark vardır. 
Ceza esaslarında suçlu değil suç takibedilir. 

Tarih meselesine gelince, bu ayrıca düşünü
lebilir. Kastımız 14 Mayısta affın hitam bulma
sıdır. Malûmu âliniz, gaye mugeyyada dâhil
dir. Gaye nedir? 14 Mayıstır. Aksine bir mülâ
haza dermeyan edilebilir. Tatbikatta her hangi 
bir ihtilâfı önlemek için 15 Mayıs tarihini, kabul 
etmek muvafıkı ihtiyattır. Hakiki maksat budur. 
Müzakerelerde bu cihet taayyün etmiştir. Fakat 
her hangi bir ihtilâfı önlemek için 15 Mayıs ta
rihinin yazılması ihtiyata daha muvafık görül
müştür. Yoksa bir günden birşey çıkmaz ve asıl 
maksat da budur. 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Efen

dim; birinci maddenin son fıkrasının son cüm
lesi ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâ
mildir. Bü ibare şahsi hakları da içine alabilir 
ve şüpheyi uyandırır. Burada tasrih edilmemiş 
olduğu gibi aşağıda da bir sarahat yoktur. Ger
çi ceza mahkûmiyetlerinde af ceza neticelerine 
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de şâmildir gibi bir netice çıkarsa da bunun 
esasında maddî ve mânevi zararların da ceza 
mahkûmiyetlerinden addi ihtimali vardır. 
Onun için bu son fıkranın sonuna «şahsi hakla
ra şümulü yoktur» ibaresinin ilâvesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz bilhassa tasarı
nın birinci maddesinde derpiş edilen tarihin 
daha evvele alınması noktai nazarmdayım. 
Muhterem heyetinizin zaman zaman infialini 
mucip olan, hattâ ağır tartışmalara vesile ve
ren ve binnetice Meclisin umumi tansiyonunu 
yükselten bâzı suçların bahis mevzuu olduğu 
şu anda, seçime takaddüm eden günlerde bil
hassa idare âmirlerinin; (ister sabık Hükümet
ten emir ve direktif almış olsun, isterse mücer
ret kendi fikir ve kanaatlariyle sabık Hükü
metlere yaranmak maksadiyle re'sen böyle ha
reketlerde bulunmuş olanlar) işledikleri suçlar 
dolayısiyle bu atıfetten istifade etmemelerini 
arzu ediyorum. Büyük Meclisin de iltifatına 
mazhar olursa, binnetice efkârı umumiyeye de 
tercüman oluruz kanaatindeyim. 

Hepinizin malûmudur ki, bâzı vilâyetlerde 
bâzı idare âmirleri çok aşırı gitmişlerdir. Ez
cümle, dikkatinizi bilhassa şu noktaya çekmek 
isterim, intihap bölgem olan Diyarbakır İlin
de bir kaymakam maalesef şu şifreyi çekmek 
hatasına düşmüştür: (Suç sesleri) Evet suç. 
«Âcil ve cezrî tedbirler alınmadığı takdirde 
doğacak isyandan mesuliyet kabul etmem.» de
miştir. Bu şekilde çekilen şifrenin tahkikatına 
İçişleri Bakanlığı el koymuş bulunmaktadır. 
Bu isyan bugüne kadar elhamdülillah tahak
kuk etmediğine göre bu şahıs müfteridir. Bu 
itibarla eğer biz 15 Mayısı kabul edecek olur
sak bu memlekette leke halinde duran bu gibi 
failleri de affetmiş bulunacağız ki, her halde 
muhterem heyetinizin terviç edeceği bir netice 
olmaz, öyle zannediyorum k i ; bunu muhalifle
rimiz de kabul etmezler. Bunlar ya varittir ya 
değildir. Yani idare âmirlerine isnat edilen 
hattâ bizim isnat ettiğimiz bu gibi suçlar ya 
varittir, ya değildir. Bu itibarla bunu topye-
kûn bu şekilde kabul edersek bunlar her türlü 
takipten vareste kalacaklar ve binnetice yap
mamış da olsalar kendileri tamamen alnı açık 
olarak cemiyete çıkamıyacaklar ve daima töh-
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met altında kalacaklardır. Bendenizin tekli
fim affın, 15 Mayıs yerine seçim kampanyası
nın başlamış bulunduğu 45 gün evveline alın
ması ve binnetice 29 Mart olarak tesbitidir. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Kısa bir 
müddet için dikkatinizi aldığımdan dolayı af-
fmızı rica ederim. 

Bir arkadaşımız biraz evvel maddenin te
lifinde vâki bir hatadan bahsettiler. Bendeniz 
diğer bir nakîsaya işaret etmek isterim. Bunun 
için Meclisin yüksek sıfatı ilmiyesine iltica edi
yorum. 

Birinci maddenin komisyon tarafından ilâ
ve edilen kısmında «bu madde hükmü fer'î ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmildir» denmektedir. Eğer 
sarf ve nahiv kaidelerini unutmamış isem bu, 
«mahkûmiyetlerinin neticelerini de şâmildir» 
şeklinde yazılmak icabederdi. 

OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAG (Ankara) — 
Sayın arkadaşlar, tasarının Adalet Komisyonun
da müzakeresi sırasında affın müntelıası hak
kında hayli konuşmalar yapılmış, ortaya noktai 
nazar1.ar atılmış idi. Fakat arkadaşların ekseri
yetle üzerinde durduğu nokta 14 Mayıs günü
nün bittiği ane kadar o'an devredeki suçların 
affın şümulü dâhiline alınması olmuştur. Buna 
sebep ve âmil olan keyfiyet şu idi: 14 Mayıs'ta 
memlekette millî hâkimiyetin, millî iradenin ka
yıtsız. şartsız tecelli ve tezahür etmiş olması, 
yani yeni. bir devrin, bir kanun devrinin açıl
mış olmasıdır. Millî hâkimiyetin, millî iradenin 
tecellisini tazammun eden bu tarih çok kıymet
lidir, çok ehemmiyetlidir. Millî hâkimiyetin, 
millî iradenin hakkiyle tecelli ve tezahür etme
diği devirler; kanunsuzlukların, haksızlıkların 
cari olabileceği devirlerdir. O zaman memleket 
emniyetsizdir, huzursuzdur. Bu itibarla emniyet
siz ve huzursuz devirlerde elbette bâzı gûna suç
lar işlenmiş, bâzı gûna haksızlıklar olmuş ola
caktır. Fakat 14 Mayıs bu devri kapatmış, tas
fiye etmiştir. Bu bakımdan da 14 Mayıs'm mem
leketin ve milletin tarihî varlığında büyük birf 
önemi vardır, bunu kabul etmek haklı ve isabet
li bir keyfiyet olacaktır. Sonra tasarıda haki
katen affın fer'î ve mütemmim cezalarla mah
kûmiyetin hukuki neticelerine de şümulü kay
dını bendeniz de, Rifat Alabay arkadaşımızın 
işaret ettiği gibi. zait addediyorum. Çünkü, 
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Türk Ceza Kanununun 97 nci maddesi tamamiy- ı 
le bu hükmü teyit etmiş bulunmaktadır. Malû-
muâliniz Türk Ceza Kanununun başı esaslar ve ı 
prensipler kısmıdır. Prensipler meyarıında bir | 
umumi affın ne gibi hukuki tesirler ve netice
ler yaratacağı tesbit edilmiştir. Bu itibarla bu 
kaydın tayyı lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Müzakerenin kifayetinin oya konmasını arz 

ve teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 

İrfan Aksu 

BAŞKAN — Yeterlik birinci madde hakkın
dadır. 

Arkadaşlar, komisyon sözcüsünün mütalâası 
vardır, önergeyi ondan sonra reyinize arzede-
ceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Diğer 
önergeler vardır. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün bir müta
lâası vardır, arzedecektir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - ^ Öner
geler üzerinde konuşulmadan sözcüye niçin söz 
veriyorsunuz ? 

BAŞKAN — Efendim, okunan önerge birinci 
maddenin müzakeresinin kifayeti hakkındadır, 
Diğer önergeler okunduğu zaman yine konuş
malar yapılacaktır, İçtüzük hükümleri bunu 
âmirdir. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, arkadaşımız 
Rifat Alabay maddede bir yanlışlık buluduğunu 
ve (suçlu) tâbirinin de ilâve edilmesi lâzımgel-
diğini söylediler. 

Efendim, takip edilen suçtur, suçlu değildir. 
Birçok ahvalde suç mevcuttur, fakat suçlu gaip- I 
tir, bulunamamıştır. Bu itibarla « suç hakkın
da takibat yapılamaz » denmek lâzımdır, Adalet I 
Bakanımız da bunu çok güzel izah ettiler. 

Arkadaşımız Yusuf Karslıoğlu şahsi haklara I 
şümulü yoktur, şeklinde bir fıkranın ilâvesini I 
istediler. Bendenizce buna lüzum yoktur. 

Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ka- I 
rariyle mukayyet değildir. Cezanın affedilmesi 
şahsi haklara hiçbir zaman halel gelmez. I 

Diyarbakır Milletvekili arkadaşımız, valile- I 
rin ve idare memurlarının yaptıkları suiistimal
leri ileri sürerek, bunların cezasız kalmamaları- j 
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nm icabettiğinden bahsederek, tarihin değiş
tirilmesini teklif ettiler. Bendenizce buna da 
lüzum yoktur. 14 Mayıs tarihi Millî İradenin 
tecelli ettiği tarihtir. Gerek Hükümet ve ge
rekse Komisyon bunu göz önünde tutarak affın 
münteha tarihini 14 Mayıs olarak tesbit etmiş
tir. Bendenizce maziyi silmek, mazide yapılan 
hataları unutmak lâzımdır. Bu bakımdan Hü
kümetin teklifinin aynen kabulü daha doğru 
olacaktır. 

Saniyen 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Dün de ma

zidir. 
MÜFlT ERKUYUMCU (Devamla) — Mü

saade buyurun. Siz konuştunuz biz dinledik. 
Sizin sözünüzü ben kesmedim.. Âdetim de de
ğildir. 

Valilerin idare memurlarının yaptıkları ufak 
tefek suçları affetmeyip de ağır cezaları, ağır 
cürümleri affetmek adalet, hakkaniyet kaidele
rine uygun olmasa gerektir. 

Sedat Zeki Bey arkadaşımız bir za'fı ibare 
mevcut olduğunu söylediler. Maddede bir za'fı 
ibare yoktur. « Bu madde hükmü fer'î ve mü
temmim cezalarla ceza mahkûmiyetlerinin neti
celerine de şâmildir ». 

Bu fıkra tasarıya Komisyonca ilâve edilmiş
tir. Sebebi; tatbikatta vukuu melhuz her türlü 
tereddütleri izale etmektir. 

Saniyen arkadaşımızın teklifi esas itibariy
le doğru değildir. Çünkü tasarının gerek baş
langıcından, gerek muhtevasından anlaşılacağı 
üzere umumî bir af mahiyetinde değildir. Bâzı 
suçlar istisna edilmiştir. Biz tasarıda bu mad
de hükmü fer'î, mütemmim cezalara şâmil de
ğildir demezsek tatbikatta aksi neticeler doğu
rur. Biz bunu önlemek için tasarıya ilâve et
tik. Takdir size aittir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, madde hakkındaki 
müzakerenin kifayetini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi verilen önergelere geçiyoruz. Madde 
hakkında verilen önergeyi okutuyorum. 

13 . V n . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Seçim dolayısiyle memur ve vatandaşlar ta
rafından işlenmiş olan suçların bu kanunun şü
mulüne girmemesi için birinci maddedeki 
15 Mayıs 1950 tarihinin seçim kampanyasının 
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açıldığı tarih olan 29 Mart 1950 olarak değiş
tirilmesini teklif ederiz. 

Diyarbakır Milletvekilleri 
M. Remzi Bucak Dr. Kâmil Tayşi 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
SÖZCÜ MÜFİT ERKUYUMCÜ (Erzincan) 

— Etmiyor. 
BAŞKAN Arkadaşlar takrirlerini izah et

tiler. Komisyon kabul etmiyor. Reyinize arzedi-
yorunı: Önergeyi dikkate alanlar... Almıyan-
lar... önerge dikkate alınmamıştır. 

Diğer takrire geçiyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin metnindeki 15 Mayıs 1950 

tarihinin 14 Mayıs 1950 olarak değiştirilmesini 
teklif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Emrullah Nutku 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM

CÜ (Balıkesir) — Hayır. Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate almayı 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

T. B. M. M. Yüksek Makamına 
Şifahen arzettiğim sebeplere müsteniden 

1 nci maddenin, işbu kanunun neşri tarihine 
takaddüm eden zamana ait suçların affına ka
rar verilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

BAŞKAN — Kenan Akmanlar. 
KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Efen

dim, bundan evvel kabul ettiğimiz teklife göre 
artık bu teklifin reye konmasına ihtiyaç yok
tu?. 

BAŞKAN — O kabul edilmedi fakat burada 
öyle birşey yoktur. 

Bunu komisyon kabul ediyor mu1? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKUYUM-

CU (Balıkesir) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Şu halde af ve tecil tarihinin 

kanunun kabul edildiği tarih olarak tadilen 
kabulünü teklif eden önergeyi dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar... (Anlaşılmadı ses
leri). Efendim, yani şu önergeyi nazarı itibara 
alarak neşri tarihine tekaddüm eden zamana 
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ait suçların affini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Efendim, affedersiniz, İçtüzüğe göre böyle 
olduğundan bu suretle reye arzediyorum. Dik
kate alınırsa madde tekrar komisyona havale 
edilecektir. Kabul edilmezse havalesine lüzum 
yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanununun birinci maddesindeki «Suçlar 

hakkında» kelimeleri yerine, Hükümetin teklifi 
veçhile, (Suçlardan dolayı) kelimelerinin kon
masını teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Mahmut Güçbilmez 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Arka
daşlar, suç takipedilir, suçlu takip edilmez bu
yurdular. Suç takip edilir, birisine maledil-
mek için. Binaenaleyh bu, maksadı şâmil bir ha
le gelsin için «Suçlardan dolayı» kelimelerini kul
lanmak lâzımdır. Ret veya kabul hakkı sizlerin
dir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİD ERKU
YUMCÜ (Balıkesir) — Mahmut Beyin teklifi ile 
bizim teklifimiz arasında bir fark yoktur. Bu iti
barla komisyon, noktai nazarında ısrar ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon «Suçlardan dolayı» 
kelimelerinin konmasını kabul etmiyor. Takriri 
oyunuza sunuyorum: Dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde suçları ve suçluluğu ortadan 

kaldırmıştır. Asıl suç kalkınca onun fer'î ve mü
temmimleri de kalkar. Kanun tekniğine uygun 
olmıyan ikinci fıkranın kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

13 . VII . 1950 
Çorum Milletvekili 

Hüseyin Ortakçıoğlu 

BAŞKAN — Aynı mealde bir takrir daha 
vardır, okuyalım: 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Kanununun 97 nci maddesi muvacehe

sinde 1 nci maddenin 2 nci fıkrasının kaldırıl
masını teklif ederim. 

13 . VII . 1950 
Gümüşane Milletvekili 

Kemal Yörükoğlu 

L — 625 — 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFÎD ERKU- I 

YUMCU (Balıkesir) — Efendim; şunu izah ede
ceğim: Kanun umumi mahiyette affı tazammun 
etmekle beraber, istisnaları vardır. Aynı zaman
da tecil hükümlerini de ihtiva etmektedir. Bu 
itibarla tadili istenen bu fıkranın tadiline lüzum 
yoktur. Tatbikatta birçok müşkülâtı mucip ola
bilir. Bu itibarla teklifin reddini rica ediyorum. 

Kürsiye çıkmışken bir noktayı daha arzede-
ceğim. İkinci maddede «Aşağıda yazılı hallerde» 
denmiştir, bu «Aşağıda yazılı bentlerde» olacak
tır. Düzeltilmesini rica ederim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞrLU (Çorum) — Bu 
maddeyi tatbik edecekler nihayet hukuk mütehas
sıslarıdır. Ceza Kanununun 97 nci madedsi «Af, 
fer'î ve mütemmim cezalarla mahkûmiyetin ne
ticelerine de şâmildir» diye umumi bir prensip 
koymuştur. Burada takibat, yapılamaz, c'eza 
hükmedilmişse çekilmez deniyor. Asli cezayı or
tadan kaldıran kanun onun fer'ini de tamamen 
ortadan kaldırır. Binaenaleyh burada hukuk 
dersi veriri gibi hareket etmenin manasızlığına 
işaret etmek isterim. Bu itibarla ikinci fıkranın 
tamamen kaldırılması icabeder. Biz burada hu
kuk dersi vermiyeceğiz, kanun yapıyoruz arka
daşlar. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz Komisyon Söz
cüsünün fikirlerine iştirak etmiyorum. Af umu
mi bir aftır. Umumi bir af değilse.. (Değildir 
sesleri) Umumi aftır. Çünkü affın şümulüne gi
ren bütün suçlar tamamen ortadan kalkıyor. 
(Binaenaleyh, tamamen bir affı umumidir. Husu
si af değildir, oıbjektif aftır. Bu itibarla suç teş
kil eden fiillerin suç vasfı ortadan kalkıyor. 

Saniyen, 97 nci maddede bir ana kaide var
dır. Bu kaide mevcut bulundukça maddenin 
ikinci fıkrasına lüzum yoktur. Türk hâkimi bu 
kanunu tatbik edecektir ve bunu da bilerek ya
pacaktır. Binaenaleyh, haşiv yapılmamasını is
tirham ederim. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlar 
kanunun 97 nci maddesini aynen okuyorum : 

«Umumi af, hukuku âmme dâvasını ve hük-
molunan cezaları bütün neticeleriyle birlikte 
ortadan kaldırır.» Fakat arkadaşlar dikkat 
buyurun, tasanda af tâbiri yoktur. Diyor k i : 
«15 Mayıs 1950 tarihinde işlenmiş olan suçlar 
için takibat yapılmaz, takibatı durduruyor, j 
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hüküm verilmiş ise ceza infaz edilmez».. Orta
da af yoktur. 

İkinci fıkra olmazsa, «tatbikatta 97 nci 
madde tatbik edilmez, mütemmim cezaları fe
rileri yürütür,» diye hüküm olabilir. Çıkarıl
masında mahzur vardır. Çıkarılmamasında ise 
mahzur yoktur.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, komisyonun ka
bul etmediği Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu ve Gümüşane Milletvekili Kemal Yö-
rükoğlu'nun bu maddenin ikinci fıkrasının 
kaldırılması hakkındaki tekliflerinin dikkata 
alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Konya Milletvekili 

Rifat Alabay 
Madde 1. — İkinci maddede yazılı cürüm

ler hariç olmak üzere 15 Mayıs 1950 tarihinden 
önce işlenen suçlardan dolayı takibat yapılmaz 

v ve hükmedilmiş olan cezalar infaz olunmaz. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Rifat Bey 
arkadaşımız teklifini aynen komisyonda da 
yapmıştır. Hâmid Beyin itirazı üzerine bir fık
ra ilâve edilmek suretiyle tadil edilmişti. Bu 
tadilin esbabı mucibesi ,birinci madde ile ikin
ci madde arasmdak fark ve hattâ tezattır. Hâ
mid Şevket Beyefendinin teklifine göre, «aşa
ğıdaki maddelerde mevcut olan suçlar müstes
na olmak üzere» tadili şeklinde idi. Bilâhara 
Hükümetin teklifine göre bu fıkranın tayyma 
lüzum hâsıl olmuştur. Bendeniz bugün ikinci 
maddenin müzakeresi sırasında nazarı dikkate 
alınması için bir takrir vermiştim, fakat şimdi 
Rifat Alabay arkadaşımızın takriri esası hal
lettiği için şimdi konuşmak lüzumunu hisset
tim. 

Efendim, bir defa bu bendi aynen okuyo
rum, burada: 

«15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suç
lar hakkında takibat yapılmaz ve hükmedilmiş 
cezalar infaz olunmaz» tâbiri vardır. Bu mad
de bir hüküm koyuyor, ceza kanuniyle suç say
dığı bütün hükümlerin affedildiğini yazıyor. 
Bu hüküm katileştikten sonra ikinci maddede 
bu sefer istisnalara geçiyoruz. Bu verdiğimiz 
şeyi almak demekti]-, Bu bakımdan İkinci mad-
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dede olan istisnaların tamamım kaldırmak ve- I 
yahut ikinci maddeyi de doğrudan doğruya bi
rinci maddeye eklemek suretiyle bu tezadı hal
letmek lâzımdır. Bu bakımdan zannederim ki 
Rifat Bey arkadaşımızın teklifi işi halletmiş
tir. Tensip buyurursanız teklif ikinci maddeye 
taallûk etmekle beraber birinci maddeye de 
konsun. Bu suretle mesele halledilsin. 

BAŞKAN — Beyefendi siz komisyon âzası-
mısımz? 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan bâzı suç ve cezaların affı 

hakkındaki Kanun tasarısının birinci maddesin
de tesis edilen hüküm karşısında ikinci madde
deki tecil hükmü tezat teşkil etmektedir. 

O bakımdan her iki madde arasına (Ancak) 
kelimesi ilâve edilerek birleştirilmesini ve müta-
atkip madde numaralarının da ona göre değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cevdet Soydan 

BAŞKAN — Birinci madde ile ikinci madde
nin birleştirilmesi teklifidir. Onun için arzediyo-
rum. 

Komisyon iştirak ediyor mu!. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKUYUM-

CU (Balıkesir) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Şu halde arkadaşlar, Rifat Ala-

bay'm «İkinci maddede yazılı cürümler hariç 
olmak üzere 15 Mayıs 1950 tarihinden önce iş
lenen suçlardan dolayı takibat yapılmaz ve hük-
molunmuş olan cezalar infaz olunmaz» şeklin
deki teklifi ile «Ancak» kelimesi ile birinci ve 
ikinci maddenin birleştirilmesi hususunda An
kara Milletvekili Cevdet Soydan'in teklifinin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenlcr.. 
Dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının sonunda

ki (Ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine da şâ
mildir) fıkrası şahsi hakları da içine almak şüp
hesi vardır. Bu maddenin sonuna (Şahsi hak
lara şümulü yoktur) cümlesi konursa şüphe ber
taraf edilmiş olur. Bunu arz ve teklif ederim. 

13. V I I . 1950 Yozgad Milletvekili 
Yusuf Karslıoğhı | 
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BAŞKAN — Komisyon ne diyor?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM-

CU (Balıkesir) — Şahsi haklar esasen mahfuz
dur. Böyle bir fıkra ilâvesi zaittir, lüzumu yok
tur. 

(Geri alsın sesleri) 
BAŞKAN — İsterse geri alsın. Almıyorlar. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Meclis tarafından reddolunursa. Tatbikatta bir
çok iltibaslara mahal verebilir, Meclis tarafın
dan reddedilmiştir, şümulü yoktur gibi anlaşıla
bilir. Binaenaleyh arkadaşımız izahatı kâfi gör
sün ve önergeyi geri alsınlar. 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğhı arkadaşımız 
ne diyorlar?. Takririnizi geri alıyor musunuz?. 

YUSUF KARSLIOttUU (Yozgad) — Hayır, 
almryoum, reye konsun reddedilirse edilsin. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM-
CU (Balıkesir) — Efendim, hukuki esasatımı-
za, Borçlar ve Ceza kanunları hükümlerine gö
re cezanın affedilmesi ile şahsi haklar hiçbir 
zaman sukut etmez. Biz bunu düşünerek zait 
olan bu ibareyi komisyonda madde içine koy
mayı zait addettik ve doğru görmedik. (Geri al
sın sesleri) 

BAŞKAN — Feridun Fikri arkadaşımız hak
lıdırlar, bilâhara iltibasa mahal verir, geri alı
nırsa mesele kalmaz. 

Yusuf Karslıoğhı, teklifinizi geri alıyor mu
sunuz?... 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız takrirlerini geri 
almışlardır. Şu halde arkadaşlarım; şimdi ko
misyonun teklif ettiği şekildeki maddeyi aynen 
okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı hallerde göste
rilen suçlar, bu kanunun 5 nci maddesi hükmü 
saklı kalmak şartiyle, 1 nci maddenin şümulü 
dışında (bırakılmıştır : 

a) Türk Ceza Kanununun, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 neü maddelerinde 
yazılı suçlarla bunların 168, 171 ve 172 nci mad
delerde gösterilen şekilleri ve 135 nci maddenin 



B : 22 13. 
2 nci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 
143 ncü maddelerinde yazılı suçlar; 

b) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suç
ları, ancak; bu suçlarda vâki olan zarar ile bi-
gayrihakkm vait ve ita veya temin olunan para 
veya menfaat miktar ve kıymetçe 500 liradan 
az ise (500 lira dâhil) 1 nci madde hükmü uy
gulanır ; 

c) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 429, 430/1, 431, 435 ve 436 nci madde
lerinde yazılı suçlar; 

ç) Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450 ve 
451 nci maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı 
aynı mahiyetteki adam öldürme suçları; 

d) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 
498 ve 499 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

e) Askerî Ceza Kanununun 55 ve 56 nci 
madedleriyle 148 nci maddesinin (B) bendi ve 
yukardaki (bentlerde Türk Ceza Kanunu madde
lerinde atıf suretiyle cezalandırdığı fiiller; 

f) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı ölüm cezasını müstelzim suçlar; 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bunu fıkra fıkra 
müzakere edeceğiz. 

Birinci fıkrayı okuyorum. 
(Aşağıda yazılı hallerde gösterilen suçlar, 

bu kanunun beşinci maddesi hükmü saklı kal
mak şartiyle, birinci maddenin şümulü dışında 
bırakılmıştır :) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM-
CU (Balıkesir) — Aşağıda yazılı «Bentlerde» 
olacak, «Hallerde» diye yanlış yazılmıştır. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı!. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, ikinci maddede affın şümulü dışın
da bırakılan hâdiselerin*arz ve izahı sebebiyle 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Muhterem 
milletvekilleri, bir Af Kanunu hazırlanırken 
katle taallûk eden, siyasi suçlara taallûk.eden 
mesaili affın dışında bırakmak gibi mülâhaza
lar beni bu maruzata şevketti. Bir Af Kanunu 
hazırlanırken veya bir af kanunu çıkarılırken 
sadece hislerimize ve sadece şahsi görüş ve ka
naatlerimize dayanıp ilmin ve ceza hukukunun 
esaslarına dikkat etmiyecek olursak, modern 
hukukun birinci temeli olan bir teşriî organı 
olarak hukuk ilminin icaplarını rahnedar etmiş 
oluruz kanaatindeyim. Bugün çıkarmak kara
rında bulunduğumuz milletin huzurunda değil, 
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j dünya muvacehesinde ve dünya ceza hukukunu 
| alâkalandıran bir süzgeçten geçmiş bulunacak-
! tır. Kabul gerektir ki, asayişin ilk kaidesi dü-
| rüşt olmaktır. Bu olmayınca ikinci kaide olarak 
| suçun kefaretini ceza ile ödetmek asıldır. İster 
! serbest iradesine sahip olarak, ister iktidarında 
| olmıyan psikolojik veya sosyal sebeplerden do-
i layı suç işlemiş olsun, cemiyetin isyankâr hare-
| katiyle bozulan asayişi ceza ve eza ile tesis edi-
! lir. Affın bir kaidei istisnaiye teşkil ettiği aşi-
i kârdır. Ama bu istisna başıboş bırakılamaz. 

Şahsi görüşlere ve kanaatlere ve şahsi hislere 
müstenit değildir. Hukuk tarihinde, hukuki ol
mıyan siosyal kaidelere ve içtimai menfaat esa-

| sına dayanarak affı mütalâa etmek mecburiye-
| tindeyiz. 
J Ceza hukuku bozulan asayişi ceza ve eza ile 
| tesis ederken buna taallûk eden mesaili bir hu-
j kuki manzume haline getirerek mütalâa etmiş-
1 tir. 
I BAŞKAN — Lütfen maddeye temas ediniz, 
J umumi mütalâa oluyor. 
| CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Maddeye 
ı taallûk ediyor. Siyasi suçların neden istisna ara-
J sına girmesi veya girmemesi lâzımgeldiği müta-
| lâasiyle bu sözü aldım. Tensip ederseniz sözü

mü keseyim. (Devam devam sesleri) Madde kül
dür. İkinci madde siyasi suçları, katil suçları, 
zimmet, irtişa ve irtikâp ve bu arada ırza ta-
saddi suçlarını istisna etmiştir. Bunlar hakkın
da mütalâaatımı arz ile ayrı ayrı her madde ve 
her bendi için huzurunuzu ve vaktinizi almamak 
için ben bunu bu şekilde teemmül ettim.. Tensip 
ederseniz sözümü keserim. (Devam, devam ses
leri). 

Arkadaşlar; bendenize vâki ihtarınız üzerine 
sözlerimi kısaltmak zorunda kaldım. 

Arzettiğim gibi, af, hukuk ilmi ve esasları 
dairesinde mütalâa edilmiştir. Tarihlerde, mil-

) letlerin tarihlerinde, dinler tarihinde affın 
esasları vardır. Ceza vermenin cemiyetin men
faatine istinat ettiği kadar cezadan feragat et
menin de idamede bir fayda görülmediği zaman
larda, ele alınmasını, cemiyet için faydalı gör
mek lâzımdır. 

Arkadaşlar; affetmek bağışlamak demek de
ğildir, unutmak demektir. Unutulmadığı va
kit kin vardır. 

Sayın Millet Partisi mümessili Osman Bölük-
I başı'nm dediği gibi eğer siyasi suçları atfetrniye-
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cek olursak, bu kini devam ettirmiş olacağız. 
İkinci Dünya Harbinin doğurduğu şartları da 
ilâve etmek icabederse Türk Milleti on beş sene
den beri çok eza görmüştür. Bilhassa siyasi suç
lar, âmme vicdanında siyasi suçlar bir dereceye 
kadar hoş karşılanır. Siyasi suçluların mutlaka 
muzır insanlar olduğu iddia olunmaz. Onlar, 
muhaliflerine karşı işledikleri suçların, cemiyet 
için hayırlı olduğuna inanmışlardır. Siyasi mah
kûmları affetmek hem bir kudret, hem de bir 
uluvvü cenaplıktır. Bugüne'kadar birçok müel
lifleri, âdi suçlar yol kesmek, öldürmek gibi 
şeni suçların affolunması aleyhinde bulunmuş
lardır. Fakat diğer ceza ilminde gösteremezsiniz 
ki siyasi suçluların affın şümulüne ithal edilme
mesi mütalâasında bulunsunlar. 

Arkadaşlar; maruzatımı bitiriyorum. 
Türk milletinin Büyük Millet Meclisinden is

tediği af, acze inkilâp eden kudretsiz, enerj isiz 
bir af değildir, kuvvete, merhamete, şefkate 
dayanan bir af tır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi âdildir, kahirdir ve kaadirdir. Kuvvete daya
nan Herkül ve Mars daima metin ve şefkatli bir 
sesle konuşuyor : Affettim bir daha yapma! 
İşte arkadaşlar bu tok sesin arkasından yarın suç 
işlemek istiyenlere Büyük Meelisin ne gösterece
ğini bu, ifade eder. Bu itibarla siyasi suçları 
arzettim. Takrir mevzuunda affın şümulüne almr 

masını rica ederim. (Soldan alkışlar). 
Katil suçlarına gelince, muhterem arkadaş

lar; Türk Ceza Kanununun redaeti ahlâkiyeden 
suçlar olarak ele aldığı cürümler içinde redaet 
unsurunu en az taşıyan katil suçudur. Netice 
itibariyle en vahimidir. Redaet itibariyle asla... 
Türk Milleti ahlâklı bir millettir. Bu milletin 
içinde usta kaatil, habis kaatil, lânetlik kaatil 
azdır. Okadar azdır ki, yok denilebilir. Buna 
mukabil camiamızın diğer milletlere nazaran 
katil (suçluları) gırafiği yüksektir. Bunun se
bebi Türk Milletinin ahlâklı oluşundandır. 
Haksızlığa tahammül etmeyişinden namuslu ve 
iffetli oluşundandır. Bir Moskotun kızma satışı-
lirsa ne çıkar Freud nazariyesidir, cinsi cazibesi 
çekti der. Halbuki bir Türk avradına tasallut 
edince o fiili yapan dibine kadar bıçağı yer. 

îşte arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 448 
nci maddesinden 450 nci maddesine kadar geçen 
hükümler dairesinde mahkûm edilmişlerin işle
dikleri cürümlerin % 94 ü tahrik, ağır tahrik 
gibi ırza, cana vâki taarruzlardan vukua gelmiş-
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tır. 30 hattâ 40 - 50 yaşma kadar namuslu ya-
şıyan vatandaşlar bu tahrikler yüzünden günün 
birinde suç işlemek durumuna düşmüşlerdir. Bu
nun misallerini sayarak huzurunuzu işgal et
mek istemem, adlî grafikler bunları gösterir. 

Binaenaleyh eğer aklıselim ile düşünerek bu, 
adam öldürmüştür, ev bark söndürmüştür, şimdi 
bu adamı af mı edeceğiz derseniz size iki şey söy-
liyeceğim : 

Arkadaşlar; bir Şark mütefekkirinin dediği
ni, bir ağacın sessiz ve gizli isteği olmadan yap
rakları nasıl ki sararmzsa cemiyetin de gizli ve 
sessiz isteği olmadan suçlu suç işliyemez. Bu işte 
de o ocak sahibinin payını ayırmak icabeder. 

Arkadaşlar; affı bir suimisal teşkil edecek id
dia olunamaz. Yarının suçlularının, dünküler 
affolundu, beni de bir gün affederler diye su? 
işliyeceklerini derpiş etmek sadece bir vahime
dir. Suçun; hiddet, heyecan, hırs ve cinsi te
mayülden ibaret olan faktörleri vücut bulduğu 
zaman fail, ne dünkü asıldı, ben de asılırım diye 
suçtan içtinap edeeek, ne de dünkünü affettiler, 
beni de affederler diye suça koşacak, temayül 
gösterecek bir iradeye, bir şuura malik değildir. 

Saniyen ben size derim ki, Meşrutiyetten bu
güne kadar, 1325 ten itibren 1337 de, keza 
1339 da, 1922, 1923 ve 1933 te çıkarılan Af ka
nunlarında daha müsamahalı, daha merhametli 
davranlılmıştır. 

Onlardan çok üstün, çok kaadir, çok hür-
riyetperver ve meşru oln bu Meclisi Âli, hiç ol
mazsa o kanunlar kadar içtimai bir adalet göster
sin ve ncak bir zümre suçlularıma raci olarak, 
Dantenin «Cehennem» inde taşıdığı ibarenin, 
(Buraya girenler, bütün ümitlerinize veda edi
niz) ibaresinin cezaevlerinin kapışma yazılması
na rıza göstermesin. 

Arkadaşlar, zimmet, irtikâp, irtişa suçlarına 
gelince; zimmet, irtikâp, ihtilas suçlarının mü
talâasını huzurunuza getiren komisyon tasarısı-
na karşı, kanunun tümü hakkında vâki olan mü
zakereler sırasında konuşan arkadaşlarımızın 
beyanından da anlaşılmıştır ki, beş yüz liraya 
kadar olanları affetmek, diğerlerini affetme
mek suretiyle hukuki nizamı ihlâl edecek bir 
teemmül karşısındayız. Zimmet, irtikâp, ihtilas 
suçları .cemiyetin malıdır. Senelerden beri bin 
bir iktisadi buhran içinde maaş azlığı, fakrüza-
ruretten dolayı işlenmiş olan zimmet, irtikâp, 
ihtilas suçlarının affı mülâhazasmdayım. Ancak 
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arkadaşlar, bu milletin bünyesini en çok kemi- I 
ren, onu milyonlarca lira zarara sokan mesele 
haksız mal iktisabıdır. [Tan, hamam, apartman, 
kâşane sahibi haksızların suçlarını affetmemek 
lâzımdır. Arkadaşlar, ben bunun için şunu tek
lif ediyorum: Zimmet, ihtilas, irtikâp, irtişada 
yapılan haksızlıklar bin lirayı, bin beş yüz, iki 
bin lirayı geçmez. Bu kadar bir para bu mem
leketin sadakası dahi olabilir. Bu kadarına te
nezzül edenleri de bu millet affeder, iki buçuk 
lirayı çaldığı zaman acemiliğinden do'ayı, ya
hut gelip de kendisi itiraf ederek teslim oldu
ğu zaman onu affetmek caizdir; fakat milyon
ları çalıp da onu maskeleyen ve bin bir hileli 
yoldan cebini dolduranları cezasız bırakmak 
doğru değildir. Haksız mal iktisabından doğ
muş suçların başında ve bilhassa neşri tarihine 
kadar ihbar edilmemiş olan suçların bu Türk 
Kanununun önüne dökülmesi ve irtikâp, irtişa I 
ve zimmet suçlarının da affı mülâha.zasmdaynn. 
Kabulünü rica edeıim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. | 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlarım, evvelâ reis beyden şu cihe
ti tavzih buyurmasını rica edeceğim: Ben tak
ririmi bent bent yazdım, böyle mi konuşacağız, 
yoksa hepsini birden mi konuşacağız? 

BAŞKAN — Efendim, umumi olarak görüşe
ceğiz, sonra takrirleri bent bent reye koyacağız. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlarım, müzakeresini yaptığımız kanunun 
umumiyeti, hakkında görüşen arkadaş'arımızm 
bu kürsüden müdaffa ettikleri, hususıatı nazarı 
dikkate almak ve onların fikirlerine de tercü
man olmak şartiyle ikinci madde üzerinde ve 
bent bent fikirlerimi söylemek suretiyle tâdil 
teklif ediyorum. 

Arkadaşlar, evvelâ nazarı dikkate alacağı
mız husus şudur: Biz affı niçin yapıyoruz? 
Memlekette değişmiş ve değişmesi icabeden bir 
nizamı içtimainin evvelce birçok defalar ada
let hislerinden uzak olarak yapılmış olan hata
ları ve bu içtimai nizam içinde huzursuzluk ya
ratan hâdiselerin tesadüfi faillerini affetmek ga
yesiyle hareket ediyoruz. Benim kanaatimce bu 
Ai Kanununun karekterinin en güzel tarafı bu
nun aynı zamanda bir tecil mahiyetinde oluşu 
ve bundan sonra aynı neviden suçları işliyen-
lerin bugün affedildikleri cezaları da beraber 
çekecekleri hakkındaki hükmüdür. ı 
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Şu halde bu hükmü ihtiva eden tasarı ve af 

mülâhazasını gayet geniş mânada almamızda ve 
gayet şâmil bir af düşünmemizde hiçbir mahzur 
yoktur. Bugüne kadar hatayı işlemiş olanlar, 
bugüne kadar bu memleketin olan, artık bundan 
sonra bu işi yapmadıkları takdirde, bu memle
kette iyi vatandaşı, bu vatanın halis evlâdı te7 

lâkki edileceğini anlamalıdır. 
Şu itibarla bu küçücük mukaddemeden sonra 

esas birinci fıkranın (A) bendine geçiyorum. 
Arkadaşlar, (A) bendi tamamen siyasi suçlara 
ait bir fıkradır. 

RE ŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Reis Bey fık
raya geçtiler. Eğer fıkralar konuşulacaksa biz de 
ona göre hazırlanalım. 

BAŞKAN _ Arzettim. 
Y. MUAMMER ALAKANT (Zonuldak) — 

(A) fıkrası konuşulacak. 
BAŞKAN — Her arkadaşın 5 - 6 defa gelip 

konuşması lâzımdır. Konuşmayı umumi olarak 
yapalım. Önergeleri fıkra fıkra verelim. 

Buyurun devam edin. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka

daşlar, hiçbir Af Kanunu yoktur ki, orada siya
si suçlular affedilmemiş olsun. Bütün bugüne 
kadar bildiğimiz ve gördüğümüz Af kanunları
nın esas maksadı evvelemirde siyasi suçları 
affetmek içindir. Çünkü arkadaşlar, çok iyi bilir
siniz ki, Af kanunları memlekette rejimlerin, 
nizamların inkılâbı sebebiyle yapılır ve inkılâp 
sebebiyle yapılan aflarla eski rejimin hataların
dan, idaresizliklerinden huşunetinden doğan bü
tün haksıslıklar ve hatalar tamir edilir. Nasıl 
bir devir geçirdiğimizi pekiyi bilirsiniz arkadaş
lar. Kanunu tatbik edenler kanunları bir Demok-
les'in kılmcı gibi kullandılar. Çok defaler ma
sum vatandaşlar politikanın kurbanı oldular. Po
litik zihniyetlerle, politik telâkkilerle hiç suçlu 
olmadıkları halde alınlarına kara damga vuru
lanlar vardır. Yine bilirsiniz ki, tabutluklarda 
ve sair zabıta mahallerinde birçok vatandaşlara 
işkence edildi. Ve bunlar vâki olmıyan birçok 
işlerin delillerini itiraf etmek gibi garip bir va-
ziyyete düştüler. Bunları uzun uzadıya anlatıp 
ıstırabınızı tazelemeye lüzum yoktur. Yalnız ar
kadaşlar siyasi suçlulardan bahsederken şurasını 
da arzedeyim ki, siyasi suçlar bizde casuzluk ve 
birde sağ ve sol cereyanlar dediğimiz ve komünis-
liği de ihtiva eden suçlardır. 

Casusluk suçlarına gelelim: Evet; bu memle-
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kette casusluk yapılmıştır. Bundan dolayı da I 
mahkûm olanlar vardır. Fakat casusluk öyle bir 
suçtur ki, bir milletin mukaddesatına tecavüz 
sayıldığı zamanlar yalnız harb zamanlarıdır. 
Sulh zamanlarında casuslara atıfet gösterilir. Çün
kü; sulh zamanında casusların redaeti artık unu
tulmaya ve müsamahaya mahkûm kalır. 

Sonra şurasını da arzedeyim ki, bizim mem
leketimizde casusların muhakeme tarzı bildiği
miz mânada âdilâne olmamıştır. Umumi mâna
da söylemiyorum, istisnaları vardır. Bunların I 
içinde sırf politik tesirlerle adalet hislerini ren
cide edecek şekilde mahkûm olanları da vardır. I 
Şunu da arzedeyim ki, casus olarak mahkûm 
edilenlerin bir kısmı 1944 yılında 4627 sayılı 
Kanunla ve sırf müttefiklerimiz olduğu için af-
fedilmişlerdir. 

Sonra yine biliyorsunuz, Fon Papen'i öldür
meye teşebbüs edenler (Ne lüzum var bunlara, I 
izahın kâfi sesleri). Bâzı politik sebeplerle af-
fedilmişlerdir: Arkadaşlar bunları söylememe 
sebep siyasi suçların daima affa mazhar olma I 
karakterini muhafaza ettiklerini tebarüz ettir- I 
mektir. Zaten casus olarak bu memlekette kal- I 
mış olan kimseler çok kalil bir kitledir, Onun da 
çoğu kendi vatandaşlarımızdır. I 

Arkadaşlar komünistlik suçu hakkında da I 
biraz görüşeceğim. I 

Bu memlekette birçok vatandaşımız komü- I 
nistlikten mahkûm olmuşlardır. Bunlar içinde 
hakikaten beşeriyetin yüz karası olan Sovyet I 
rejiminin aletleri bulunanlar ve onların ajanları 
olanlar mevcuttur. I 

Fakat bunlar esas itibariyle umumiyetle mah- I 
kûm edilen veya şaibelendirilen vatandaşların I 
yanında çok kalil bir kitledir. Bu memlekette I 
yaşadığımız devrin, otoriter devrin icabı olarak I 
hükümeti tenkide kalkan her vatandaş hakkın1- I 
da en ufak bir itiraz sebebiyle komünist fişi tan- I 
zim edilmiştir. Birçok vatandaşlar komünist- I 
likle alâkalı olmadığı halde ve hattâ masum bir I 
edebiyatçılık hevesi ile tercüme ettiği bir iki şiir I 
yüzünden komünist damgası vurularak mah- I 
kûm edilmişlerdir. Şu halde arkadaşlar, biz bir I 
Af Kanunu çıkarmak istiyorsak ve bu memle- I 
kette vatandaşların bundan sonra bizi bekliyen I 
hizmetlerde iş birliği yapmasını ve bu memleke- I 
tin yükselmesinde ve kalkınmasında onların da I 
iyi bir vatandaş karakteri ile bizim bu faaliye- I 
timize iştirak etmesini istiyorsak onlara şöyle 1 
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hitap etmemiz lâzımdır. Vatandaş beraeti zim* 
met asıldır, sen bu vatanın esas ve iyi evlâdı
sın, ancak bundan sonra kanunların menettiği 
hususatı yapacak olduğun takdirde sana beşeri
yetin ve cemiyetin ve bu cemiyetin aksülameli 
gayet ağır olacaktır. Çok ağır cezaya çarptırı
lacaksın demekten ibarettir. 

Arkadaşlar; bu bakımdan ikinci maddenin 
(A) bendinin tamamen kaldırılması ve onun ye
rine bilâkis bu suçluları muhakeme ederken va
tandaşa kanun hilâfına kanun haricinde işkence 
edenleri aftan istisna edilmeleri lâzımdır. 

Onun için .(A) bendi; Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının 6 ncı faslında yazılı suçları al
malıdır. Bunlar doğrudan doğruya deliller icat 
etmek için, yukardan emirler alarak hulûs
kârlık yapmak gayretkeşliğiyle vatandaşa na
hak yere işkence edenlerin istisna edilmelerini 
teklif ediyorum. 

Arkadaşlar, (B) fıkrasına gelince (B) fık
rası zimmet, ihtilas, rüşvet ve irtikâp suçlarım 
aftan istisna etmektedir. 

Arkadaşlar bu memlekette zimmet suçu iş-
liyenler tamamiyle zavallı, hasta ve muztar 
adamlardır. Zimmet suçu bilhassa küçük memur
lar tarafından işlenmektedir. Cehaletleri nispe
tinde bunların adedleri de çoktur. Ve ben ka
niim ki, birçok tahkikat vesilesiyle tecrübe et
mişim ki arkadaşlar, küçük memurlar mustar 
kaldığı zaman; evinde hasta olan çocuğunun 
yahut karısının ilâç parasını bulmak veyahut 
borç ve ağır zaruretler yüzünden Devletin do-
kunulmaması ieabeden, kendisine emanet edilen 
parasını, ertesi gün veya aybaşında aylık alın
ca yerine koymak üzere, alır. Çoğu böyledir. 
Hepsi böyle demesem bile o vatandaş zaten 
mustardır, fakat zaruret içindedir. Onu tekrar 
yerine koyamaz. Nihayet bir zimmet yapmış 
olur, ve bunu bir müddet takibattan kurtar
mak için de delillerini yoketmeğe kalkışır, bir 
de tahrif yapar işte o zaman ihtilas yapmış 
olur. 

Şimdi bu vaziyette bir suçu; ahlaken reda-
et arzeden ve meselâ lüks için, iyi hayat yaşa
mak için, ihtiyacı olmadığı halde, birçok safa 
sürmek için rüşvet alanlar veya irtikâp yapan
larla mukayese ettiğimiz zaman bunların dai
ma şayanı af oldukları neticesine varırız. 

Şu halde arkadaşlar, vicdanı âmmenin bu 
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suçlar üzerinde bugün en çok hassas olarak 
durduğu ve sızlandığı nokta şudur. 

İhtiyaç ve zarureti olmadığı halde sırf mev
kiinin ve iktisap ettiği salâhiyetlerin gururu
nu temadi ettirmek, zevklerini tatmin etmek 
için Devlet parasından çalanlar veya ihtilas 
edenler, veya rüşvet alanların takip edilmesi 
noktasıdır. Vicdani âmme bunun için azalmak
tadır. Yalnız bu işi halletmek için komisyon 
miktarı 500 liradan fazla olanların istisna edil
mesi gibi bir formül bulunmuştur. 

Arkadaşlar; böyle suçları mahkûmünbih ve 
müddeabihin miktariyle tâyin ve tefrik etmek 
çok hatalıdır, âdilâne değildir. 500 lirayı affa 
ithal edip de 501 lirayı istisna etmekte Ada
leti içtimaiye rencide olur. Şu halde bendeniz 
bu kıstası doğru bulmuyorum. Yapılacak tek 
bir iş vardır kanaatindeyim. 

Bütün bunları arzdan maksadım, bilhassa 
zimmet ve ihtilası maddeden tamamen çıkar
mak ve 4237 sayılı Kanun gereğince haksız mal 
iktisap edenleri aftan istisna etmek (doğru 
doğru sesleri) ve emvalinin müsaderesinin temi
nini sağlamaktır (Bravo sesleri). Şu halde ar
kadaşlar, ben bunu düşünürken ve demin Ce
lâl Bey arkadaşım teklif ederken bunun bir tek 
mahzurlu noktasını buldum. Eğer bunu da te
lif edebilirsek mesele kalmıyacaktır. 4237 sa
yılı Kanunda haksız mal iktisap eden bir insa
nı takip ettiğimiz bir sırada rüşvet almış oldu
ğunu ikrar ettiği takdirde onun hakkında ar-
tik hiçbir takibat yapılmaması mevkiine düşe
riz. Yani 4237 sayılı Kanun, Ceza Kanununda 
vasıfları ve unsurları tâyin edilmiş olan bir 
suçun mütemmim hükmüdür. O itibarla biz 
rüşveti ve irtikâbı tamamen aftan istisna etti
ğimiz takdirde, 4237 sayılı Kanunla takibede-
ceğimiz vatandaş daima kanunun pençesinden 
kurtulmak fırsatını bulacaktır. Yani ben bu 
malı rüşvet almak suretiyle iktisap ettim diye
cek ve işin içinden sıyrılacaktır. O itibarla 
4237 sayılı Kanunu istisnalar arasına korken 
irtikâp ve irtişam da istisnalar arasında bu
lunmasını teklif edeceğim. Rüşvet verenin de
ğil, rüşvet alanın ve rüşveti zorla alanın af
tan istisna edilmesi lâzımdır. O zaman 4237 sa
yılı Kanun pek güzel işler. O itibarla madde
nin B fıkrasının irtikâp ve irtişa suçlariyle 
4237 sayılı Kanunla takibedilen suçlar olarak 
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değiştirilmesini teklif ediyorum. (Zimmet zim
met sesleri) 

Zimmet ve ihtilasın tamamen çıkarılması 
teklifindeyim. 

Arkadaşlar, zimmet ve ihtilasla kendini bi
len, aklı başında olan bir münevver adam hiç
bir zaman para çalmaz. Para çalanların mü
nevveri daima kılıfını hazırlamasını bilenler
dir. Demin de arzettiğim gibi zimmetçİler ıztı-
rar içinde olan zavallı insanlardır. 

Arkadaşlar, (C) fıkrası üzerinde de biraz 
duracağım. 

(C) fıkrasında ırza geçmek fiilindeki ahla
ki redaetle kız kaçırmak aynı derecede görül
müştür. Biz burada bir Af Kanunu yapıyoruz, 
yoksa Ceza Kanununda bu gibi suçlara veril
miş olan cezaların kaldırılması ile uğraşmıyo
ruz. Şu halde daima dikkatimizi bir vatandaşı 
affetmek gayesi üzerinde teksif edersek, bu 
memlekette ırza geçmemek şartiyle kız kaçır
mış olan vatandaşların ne derece masum olduk
ları meydana çıkar. Yani ırza geçmekle, kız ka
çırmak arasında çok fark vardır. Biraz da 
esefle söyliyelim, bu memlekette içtimai durum 
ve ananeler tesiriyle, memleketi kalkındırma-
mak gibi birçok vesaitsizlik sebebiyle, bu mem
lekette kız kaçırmalar âdeta bir âdet halinde
dir. 

Hülâsa arkadaşlarım bendeniz «C» bendnin 
Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 418 
maddelerinde yazılı suçlara hasr ve tadilini 
teklif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; diğer fıkralara do
kunmuyorum. Yalnız «A» fıkrasında siyasi 
suçları affetmek teklifini yapmış olduğuma 
göre bu maddenin «E» fıkrasının kaldırılması 
lâzımdır. Yani (E) fıkrası bilhassa cezalar 
içinde ve Askerî Ceza Kanununun 56 ncı ve sair 
maddeleriyle suç işliyenlerin doğrudan doğruya 
affa ithal edilmsi teklifidir. Arkadaşlar, bura
da bir parça sizi tenvir için şunu arzetmek isti
yorum ki, esasen biz kendi partimizin prensip
lerine, noktai nazarına göre adaletin tevhidi 
düşüncesi ile, Askerî mahkemeler üzerinde dur
mak istiyorum. Bu bir mevzudur. Binaenaleyh 
Askerî mahkemelerden çıkmış olan hükümlerin 
her zaman ve mutlak olarak adalet hissini taşı
dığını ben kabul etmiyorum. Askerî mahkeme
ler çok defa başka mülâhazalar ve tesirlerle ve 
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gözdağı se.bebiyle ittihaz edilmiş kararlarla 
doludur. O itibarla arkadaşlar biz bir atıfet 
müessesesi tesis ederken daimî surette bunları 
göz önünde tutacağımıza göre bu maddenin 
(E) fıkrasının da tamamiyle kaldırılmasını tek-
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lif ediyorum arkadaşlar. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Birleşime 20 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 16,55 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : Fünızan Tekil (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Şevket Mocan! 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Kıymetli 

arkadaşlar; Af Kanununun ikinci maddesine 
titremeden rey verebilmek için sayın Adalet 
Bakanından biraz tenvir edilmemi* istiyorum. 
Ve bunu bâzı arkadaşlarımızın hislerine tercü
man olarak söylüyorum. Adalet Bakanının ken
di ağızlarından teessürle iştirak, komünizme ait 
Ceza Kanununda bir madde yokmuş. Bu, beni 
titretti. Hukukçu olmadığım halde bu hususta 
tekrar tafsilât aldım. Ceza Kanununda komü
nizmi tecziye edecek madde olmamakla beraber 
himaye eder madde var. Orduyu isyana teşvik 
cürmü 30 sene kadar hapsi müstelzim olduğu 
halde komünist olarak orduyu isyana teşvik 
ederse 5 seneden fazla ceza verilemiyor. Arka
daşlar, ben öteki arkadaşlarımın noktai nazarı
nı kabul etmiyeceğim. Ve fantazi cümlelerle 
siyasi mahkûmlar şunlar, bunlar gibi güzel 
cümleler zikretmiyeceğim. Açık, sarih, içimde
kini söyliyeceğim. Ben komünisti siyasi mah
kûm telâkki etmiyorum. Komünist bence haini 
vatandır. Çünkü. Komünist vatan tanımaz. 
Dünya onun vatanıdır, komünist olabilmenin 
birinci şartı vatan ve milliyeti inkârdır buna 
vatan hainliği denir, hiçbir zaman allarına iş
tirak cdemiyeceğim. 

İkinci umdeleri; kendi millî marşlarında ol
duğu gibi «Bu âlemi yıkalım, yeni âlem kura
lım» der. Nakaratları da kavga ve ihtilâldir. 
Onun bütün inancı âlemi yıkmak, insanlığı 
yıkmaktır. Kendi inancına mâni olan millî or

duların yıkılması, millî hudutların yıkılması 
onun için bir idealdir. Bu hareket casusluğu 
kendine mubah kılar. 

Komünistin 3 ncü umdesi; Anayasada idam
la tarif edilen cürüm, yani Devletin nizamını si
lâhla yıkmaktır. İnsanlığı ve Türklüğü dünya
dan silecek olan bu âfetin elemanına affın hiç
bir zaman teşmili istenemez. 

Komünist cürüm işlemiştir, yangın yapmış
tır, köprü atmıştır, gayet tabiî olarak, sarih 
bir madde olmayınca Ceza Kanununun başka 
numaralı maddeleriyle tecziye edilmiştir. Ama o 
komünistlik için bu cürümleri yapmıştır. Bunlar 
affa dâhil midir, değil midir? Çünkü kanunumuz
da bir kayıt yoktur. 

Arkadaşlar; parti ne demektir? Benim dü
şünceme göre muayyen ideallere inanmış insan
ların topluluğu demektir. Programımızda sara
hatle komünizmi kökünden sileceğiz, diyoruz. 
Sonra diğer taraftan parti mensubu arkadaşlar
dan bâzıları bu kürsüden, ideoloji imiş, herşey-
den önce siyasi mahkûmlar affedilmeli imiş gibi 
sözler sarf ediyorlar. Sarih parti idealimizle bu 
sözleri bir türlü telif edemedim. Bugünkü du
rumun tehlikesini anladıktan birşeyin esasım bil
dikten sonra onun lehinde aleyhinde bulunmalı
dır. 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Kısa kesiniz. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Kısa kese

yim değil mi işine öyle mi geliyor? 
Arkadaşlar; bugünkü kadar faaliyetleri Türk 

tarihinde daha görülmemiştir. Bugün İstanbul'
da 12 - 13 gazeteleri çıkar. Biliyorsunuz parti-
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mizîn, Zafer gazetesini düne kadar ayakta tu
tabilmek için ne çektik. Halbuki o muntazam 
çıkan gazeteler, ki onları kimse okumaz, parayı 
nereden alıyorlar? 

Arkadaşlar, onların hücre teşkilâtı vardır, iş 
teşebbüsleri vardır, hattâ size ispat ederim, bu
gün bizim Ceza Kanunumuzdan sarih kendi ar
kadaşları için yurddaş mahkemeleri vardır, ida
me kadar hükümlerini infaz etmektedirler. 

Yalnız benim teessürüm, 20 - 25 seneden beri 
çıkmış olan sakat kanunlar yüzünden bu memle
ketin bünyesini yıkmaya çalışanlar olmuştur, 
bunları tarihe kavuşturmak için çok temenni 
ederdim ki, Hükümet bu Af Kanunu ile bera
ber bir satırlık (komünist, haini vatandır, cezası 
idamdır) diye sarih ve esasen vadettiğimiz bir ka
nunla buraya gelmeli idi, ovakit düşünmeden 
hepsini affederdik. Dışardakilerle birlikte kökle
rini vatanın harimi ismetinde buğabilirdik. (Bra
vo sesleri). 

Arkadaşlar; gençlik her gün tahrip edilmekte 
dir. Üniversitede 500 tane vatansız 16 500 temiz 
Türk gencini elinde oynatıyor. Bunların en bü
yük tabiyeleri hululdür. Bunlar her partinin 
içine girmişlerdir. İsimleri üzerinde icbar et
meyin. Bunlar her partiye girmişlerdir. Bü
tün tabiyeleri budur. Türkiye siyasi tarihinde ilk 
defa Terakkiperver Fırkasından başlıyarak her 
partinin en yüksek kademlerine hulul etmiş
lerdi. (Şimdiye kadar ne yaptılar sesleri). Bun
lar en yüksek kademelere huûl edip orada bün
yeleri çürütmekle mev'ut zamanı hazırlarlar. 
öyle teşkilâtları vardır ki, 20 milyonu mahvet
meye kâfidir. Rusya'da ilk Leningrad ihtilâli 
700 kişi ile olmuştur. 20 000 ihtilâlci Rusya'yı 
bugünkü hale getirmiştir. 

Bir şey ya tam yapılır ya yapılmaz. Böyle 
malûl kanunlar himayesinde için, için iş]iyen 
müzmin bir âfetin elebaşıları bin bir imkânsız
lık içinde tutulmuşlar dışardakilere elebaşılık et
mek için bırakılacaksa toptan partilerine mü
saade verelim bizde bilelim. Bunun felâketine 
inanmış bizler de mukabil sarih partimizi kurarak 
açık sahra mücadelemize başlamak imkânını bu
lalım. Âdeta bizim elimiz bağlı, onlar, gizli gizli 
tahriplerine devamda - bizde bugün yirmi binden 
de fazlası vardır. Bunun için bir mahrem içtima 

BAŞKAN — Lütfen Af Kanunu üzerinde 
konusun. 
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ŞEVKET MOCAN (Devamla) —.Salâhiyet

le bu hususta çalışmış, şahıslar hakkında hafi
yelik etmemiş, zeytin ekmekle ömür geçirmiş 
bir büro şefi vardır. Mahrem içtimaımızda onu 
dinliyelim, bu hususta ondan sonra karar vere
lim. Bu tehlikeyi küçüsemiyelim. Bugün o söy
lediğim kıymetli arkadaşlar aleyhinde yabancı 
radyolar her akşam cıyak cıyak haykırmakta
dır. Ben katiyen affın bu maddesinin tâdiline 
elim kalkıp da rey vermiyeceğim. Haini vatanı, 
casusu, ihtilâlciyi ben affetmem.. (Kimse affet
mez sesleri) 

Af Kanuniyle beraber bu karığı renle çarpış
mak üzere onlar kadar ilmî çalışacak bir büro 
ve bu büroya kâfi tahsisat verilmiş bir emniyet 
mekanizması olsaydı son ferdine kadar ka
nuna teslim edebilmesinin ve emin olsaydım 
ve hainleri teslim alan kanunun sarahatle bunla
rın cezasını verebilecek mevcudiyeti o'saydı 
bu kanunla beraber bu saydıklarım afla bera
ber buradan çıksaydı, şimdiki komünist mah
kûmların da dışardaki arkadaşlarını bulabilmek 
için derhal affa dâhil olmalarını ilk evvel ben 
isterdim. Fakat bugünkü şartlarla asla! (Doğ
ru, bravo sesleri) 

AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlarım, gö
rüşülmekte olan Af ve Tecil Kanunu tasarısı ka
bul buyurulduğu takdirde bugün birçok vatan
daşlar sevinecek ve birçok ıstıraplar dinecek
tir. 

Bendeniz şahsan affın takvaya çok yakın 
olduğuna ve en az ceza kadar terbiyetkâr oldu
ğuna kani olduğum için bundan çok daha ev
vel daha şümullü olarak Af Kanununun kabu
lünü istemiştim ve bugün de aynı şeyi istemek-

, teyim. 
Efendim bu tasarıya ilâvesini temenni ede

ceğim bir istisna hükmü kanuna geçmediği tak
dirde, tarihe mal olmuş bir ailenin şerefini da
imi olarak töhmet altında bulundurmuş olaca
ğız. Af Kanunu da bu mevzuda kendisinden 
tamamen ümit edilenin aksine bir tesir yapacak
tır. Kanuni tahkikatla hakikatin ortaya konma
sından başka bir dileği olmıyan bu ailenin ıstı
rabını hiç dinmiyecektir. Bu sebeple Muzaffer 
Kayalıbay'm ölümü hâdisesi.dolayısiyle hakkın
da kovuşturma yapılmakta olan Ömer İnönü'
nün aftan istisna edilmesini ve bu isnadın aile 
üzerinde icra edeceği büyük tesirin kaldırılma
sını yine bu kanunun istihdaf ettiği ruh ve mâ-
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na içinde mütalâa buyurmanızı ve bunun için 
sunduğum önergenin kabulünü rica edeceğim. 
(Sağdan alkış1 ar) 

BAŞKAN — Reşad Güçlü. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Aziz arkadaş

larım; Türk tarihlinde hiçbir hâdise umumi affı 
bugünkü kadar zaruri kılmamıştır. 

Arkadaşlar, Büyük Meclis bu affı yaparken 
ne Demokrat Parti iktidara geçtiğinden, ne 
Halk Partisi iktidardan düştüğünden, ne çok 
partili rejime, girdiğimizden dolayı yapmıyoruz. 

Bu kanunun çıkarılmasını zaruri! kılan en 
büyük seıbep yapılan içtimai ve fikrî inkılâptır. 
Büyük bir değişiklik yapıyoruz. Üzülerek arz-
edeyim ki, bu ikinci madde yaptığımız içtimai 
ve fikrî inkilâlbın âzametiyle mütenasip değil
dir. 

Aziz arkadaşlarım, ikinci maddede aftan is
tisna edilen suçları tetkik ederken aklıma şu 
hâdiseler geldi. Bir Ali Saip meselesi vardı. Bu 
meselenin ne kadar korkunç bir komplo olduğu
nu ve bugün aramızda bulunan mulhterem bir 
hâkim celâdet göstermeseydi bu komplonun ne 
feci neticeler vereceğini hepimiz hatırlarız. 

Arkadaşlarım, Fon Papen'e yapılan bir sui
kast meselesi vardı. Suçlular yakalandı, sonra 
Ruslar çıkarıldı Türkler içeride kaldı, (Hâlâ 
içeride sesleri). 

Bütün bunlardan sonra Şevket Mocan arka
daşıma cevap vereyim : Komünist diye içeri1 tı
kılanlar, casusluk, askerî isyana teşvik, Cum
hurbaşkanına, Meclise ve Hükümete hakaret 
suçluları ile beraber komünist olan 8 kişi de dâ
hil, hepsinin yekûnu 242 kişidir. Bunların için
de şüphesiz suçlular vardır, fakat hakiki vaziye
ti, birçoklarının nasıl hapse girdiklerini öğle
den evvel konuşan savcı arkadaşım bütün delil
leriyle sizlere arzetmişlerdir. Aziz arkadaşlar, 
nihayet kendi kendimizi tenkid ediyoruz, poli
tika yapmıyorum. Son 1939 harbi başladığı za
man vilâyet vilâyet heyetler gönderildi ve efkâ
rı urmımiye Almanya'ya karşı bir harbe hazır
lanmaya başlandı. Aradan kısa bir zaman geçti 
bir de baktık Almanlarla dostluk paktı imza-
«dilmiş. Şunu demek istiyorum, zaman zaman 
siyaset değiştirdik. 1914 - 1918 harbinden sonra 
bir ingiliz Mubipler Cemiyeti kurulmuştu. O 
zaman bu cemiyeti kuranlar haini vatan olarak 
ilân edildi. Ben lisede okurken lise müdür mu
avinini bu cemiyetin mensubu diye vazifeden 
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I uzaklaştırdılar. Bu arkadaş çıkar da ben 1918 
I de ingilizlerle dostluğun ne kadar büyük bir 
I şey olduğunu o zaman görmüş idim derse ne ce-
I vap vereceğiz? 
I Aziz arkadaşlar; nihayet unutmıyalım ki, 
I suçlar işlenirken o suçları işliyenleri yetiş

tiren cemiyetin bunda büyük bir hissesi 
I vardır. Ceza Kanununda komünistlik ka-
I oıun haricidir diye bir hüküm yoktur. Aca-
I ba bu hükmüm niçin konulmadı? Diyecekler ki, 
I politika mülâhazasiyle koymadık. O halde ar-
I kadaşlar; Hükümet, hükümet iken kömünistli-
I ği kanun harici edemezken ve birtakım dolam-
I baçlı yollardan sağ ve sol cereyanlar diye bun-
I ların yerleşmesine imkân bırakılmışken nasıl 

olur da açız diyen bir şahsı tutup komünist di-
I ye hapse tıkarız. Bu şekilde olanlar da vardır. 
I Nihayet arkadaşlarını asıl hapisanelere tıkı-
I laeak insanlar varsa, asıl Rusların amaline hiz-
I met edenler varsa, bunları şimdi izah edeceğim 
I kimselerdir : 
I Arkadaşlar; 1936 senesinde Rusya'dan ilti-
I ca etmiş 160 a yakın Türkiye'ye kaçmış siyasi 
I mülteci vardır. Yurda gelmişler on sene kalmış-
I 1ar, nihayet Rusların gönüllerini hoş etmek 
I için bağırmalarına, ağlamalarına bakmadan 
I bunlara mabuda sunulan kurban gibi Ruslara 
I verilerek boğazlatılmışlardır. işte bunları affet-
I miyelim. (Bravo sesleri, alkışlar) 
I Ve nihayet aziz arkadaşlarım, hapisaneleri 
I dolduran 20 142 kişinin vaziyeti tetkik edilecek 
I olursa bunda birçok ibret alınacak cihet görü

lür. 
I Rüşvet ve irtikaptan mahkûm olanları af-
I fetmiyelim diyorlar. Bizim malımızı alanı millet 

namına affediyoruz da Devlet malını çalanları 
I neden af fetmiyelim"?. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Devlo-
I tin malını çalanı affedemezsin. 

REŞAD GÜÇLÜ (Devamla) — Ahmet'in, 
Mehmet'in şahsi hukukunu da Hükümet nasıl 
affederi 

I Aziz arkadaşlarım fazla uzatmıyacağıın; ka
naatim şudur : 

Şu liste bize bir hakikat gösteriyor. 20 142 
mahkûmun en kabarığı adam öldürmektir. 7 032 
ondan sonra hırsızlık 2 300 ü geçmiyor. Bunla
rın içine yankesicilik de giriyor. Çıkarılacak bir 

I Af Kanununda affedilmiyeeek kimseler, mukad-
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des olan insan vücuduna taarruz eden kimseler- I 
d h v B u gibi halleri yapmayı düşünenler bilsin
ler ki, bir kaatille diğer suçlular arasında fark 
vardır ve herkes affedilse bile kendileri affedil-
miyecektir. Af ve Ceza, Hukuku prensiplerine 
de mugayirdir. Beklenen gayeyi de istihdaf et
mez. insan hayatına karşı işlenmiş suçlar müs
tesna, umumi affa mazhar olmalıdır. 

BAKSAN — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaş

lar, doğrudan doğruya maksada geçiyorum. 
(Bravo sesleri). 

Af Kanununun ikinci maddesinin B. bendi
ne bendeniz de Adalet Komisyonunda komis
yonun âciz ve naçiz bir üyesi olmak sıfatiy-
le muhalif kalmıştım. Sebebi şudur: Zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet suçları bu memleketin en 
büyük ıstırabını çektiği suçlardandır. Binaen
aleyh bunlara karşı her hangi bir suretle mü
samahakâr davranmaya taraftar değilim. Bunun
la beraber, 4237 sayılı Kanununda affın şümu
lü haricine çıkmasını teklif ettim. Maalesef 
muvaffak olamadım. 

Biliyorsunuz ki, bu kanun şümulü gayri-
meşru yollarla Devletin kendisine verdiği nü- I 
fuz ve salâhiyeti kullanarak mal iktisap eden, 
servet iddihar eden, apartmanlar kuran kimse
lerin işledikleri suçlardır. Bu mevzuda Baş- j 
kanlığa bir teklif sunmuşum. Bunun bu mad
deye ithalini teklif etmiş bulunuyorum. 

(C) bendindeki kız kaçırmaya, kadın ka
çırmaya taallûk eden suçlara gelince; biliyor
sunuz ki, köylerimizde köylülerimiz en çok ev
lenmeleri daima kız kaçırmakla temin ediyor
lar. Evvelâ erkek kız anlaşıyor. Ve kız erkeğe 
diyor ki, eğer ben doğrudan doğruya senin pe
şini takibedersem ayıp olur, tarlaya giderken, 
filân yerde bulunurken suya giderken beni gel 
tut, götür, biraz bağırırım ama sen kulak ver- ı 
me der ve bunun üzerine kaçırma hâdisesi 
olur. Ondan sonra işin içerisine başlık girer. 
Kızın babası para ister, oğlan veremez. Mahke
meye giderler, kız beni cebren götürdü der. 
Bu şekilde o masum erkek hapishanelerde çü-
rür, sürünür. Bunun için evlenme kastiyle kız 
kaçıranların affın şümulüne alınması lâzımdır 
ve bu, bizim bugünkü içtimai bünyemizin icap 
ve zaruretlerindendir. 

Aynı maddenin E bendine gelince; burada j 
bir madde vardı. Askerî Ceza Kanununun 148 
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nci maddesi. Bu askerlerin siyasi topluluklara 
iştirak etmeleri, yahut siyasi topluluklar vücu
da getirmeleri, siyasi makaleler yazmaları, da
ha doğrusu siyasi partilere şu veya buna yar
dım etmeleri gibi suçlar vardı, Hükümet tasa
rısında yer almıştı. Bendeniz şu sebeple buna 
muvazi olarak idare âmirlerinin de işledikleri 
suçlara ait kanuni müeyyideler affın istisna 
maddeleri arasına girsin, dedim. Buna dair de 
bir teklifim vardır. Maalesef kabul edilmedi. 
Buna da muhalif kaldım. 

Sonra arkadaşlar, bu maddeye orduyu isya
na teşvik suçundan mahkûm olanların da.. As
kerî Ceza Kanununun işte 94 ncü maddesi.. 
Memlekette ismi, sözüm ona sanatı senelerdir 
bizi işgal eden Nâzım Hikmet, işte bu madde 
ile mahkûm olmuştur, (isimden, şahıstan bah
setmeyiniz sesleri) 

Bu kürsüde isimden ve cisimden bahsedilmez 
de neden bahsedilir, beni bundan kimse menede-
mez! Nâzım Hikmeti müdafaa edenler gelsinler 
kürsüde onu müdafaa etsinler. Arkadaşlar mev
zu çok mühimdir, mesele Nâzım hikmet meselesi 
değildir. Mesele Türk Milletinin varlığı davası
dır. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, lütfen madde üze
rinde konuşun. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Bu mev
zuda konuşan arkadaşlarımızdan bir kısmı bu 
memleketi sanki komünistler istilâ etmiş gibi ko
nuştular. Bu milletin şuuru ve birliği ile milli
yet bağlılığı dipdiri ayakta durdukça hiçbir za
man bu memlekette komünizm onu tehdit edemez. 
ve bu menfur kuvvete karşı daima ayaktadır ve 
çcıkmiyecektir (Alkışlar). Onu daima harimi is
metinde boğacaktır, arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Tekrar ediyorum, madde üzerin
de konuşunuz. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) —Arkadaş
lar, Komünizmden bahsetmiyorum, Moskof izin
den bahsediyorum, madde üzerinde konuşuyo
rum. Evet bu uğursuz kızıl kuduz Türk Milleti
ni ısırmak için hırlarken onun ağzından sızan 
salyaları yalıyanları elbette tecziye edeceğiz. 
Onun için 94 ncü maddenin istisnalar arasına 
alınmasını teklif ediyorum. Bu maddede mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Yeterlik takrirleri var, okutu
yorum. 
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Yüksek Başkanlığa J 

Madde hakkındaki müzakereler kâfidir. Mu
halefet milletvekillerinden ikisi de görüştükten 
sonra reye konulmasını teklif ediyorum. 

Gümüşane 
Cevdet Baybura I 

Sayın Başkanlığa I 
Af Kanununun 2 nci maddesi üzerindeki gö

rüşmelerin yeterliğini teklif ederiz. 
Antalya Denizli 

Nazifi Şerif Nabel Eyüp Şahin 
Balıkesir Bursa 

Esat Budakoğlu Hulusi Köymen 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde daha çok maddeler vardır. 
îkinci maddenin konuşulması kâfidir. Reye 

konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Kütahya Afyon Karahisar 

Remzi Koçak Süleyman Kerman 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bâzı arka
daşlar beni bâzı hususlar hakkında izahat ver
meye davet ettiler. Bunun için ikinci madde
nin heyeti umumiyesi hakkında zihinlerde be
liren istifham işaretini burada açıklamayı mu
vafık gördüm. Vaktinizi aldığımdan dolayı özür 
dilerim. 

Bu arada Sayın Celâl Yardımcı: (A) ben
dine itiraz ediyorlar. Siyasi suçlar her zaman 
affedilmiştir diyorlar. Filhakika Devletin şah
siyeti aleyhine işlenen suçlarda siyasi mülâha
zalar hâkimdir. Bunda şüpheye mahal yok
tur. Fakat maddeleri okuduğum zaman göre
ceksiniz ki, bu maddelerdeki hükümler mücer
ret siyasi bir kanaatin ve bir ideolojinin neti
cesi değildir. Bir bütün olarak vatanı parçala
maya, bir parçasını bir başka Devletin mülkü
ne ithal etmeye ordu ve donanmasını ortadan 
kaldırmak ve tahrip etmeye müeddi olan fiil 
ve hareketlerdir. Biliyorsunuz harici tahrikâta 
memleket, içinde vücut bulmuş ve yoldan ay
rılma temayülleri gösteren teşebbüsler ve te
vessüller olmuştur. Bugün Allaha hemdederim I 
ki, böyle bir teşebbüs yoktur. Fakat casusluk I 
fiilleri vardır ve 'bu suçlardan bugün ceza ev
lerinde 88 mahkûm vardır. Casusluk bir mes
lektir. Bu bedbaht adamlar bugün rejim ve | 
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aleyhimizde besledikleri hasmane hareketleriy
le bizi yok edici kararlar veren ve bunları en 
açık gösteren teşekküllere ve Devletlere casus
luk edenlerdir. 

Bizi can evimizden vurmak istiyen ve bizi 
yoketmek gayesini güden kimselerdir. Bunları 
affetmeyi asla düşünmedik arkadaşlar. 

Zimmet ve ihtilas, düşvet ve irtikâp fiille
rinin affa dâhil olması düşüncesinde olanlar da 
bulunabilir. 

Muhterem arkadaşlar; vatandaşın Devlete 
karşı beslemesi zaruri olan güveni kökünden 
söken ve umumi ahlâkı fesada uğratan çok kö
tü ve izalesi uzun mesai ve zamana* muhtaç 
olan itiyadi suçlar vardır. Bu fıkranın, yani 
zimmet ve ihtilas ve rüşvet ve irtikâp suçları
nın affa girmesini istiyen arkadaşlar, daima 
acındırıcı vakıa ve hâdiselerden bahsetmek su
retiyle suçlunun, hasta döşeğinde yatan çocu
ğunun ve karısının hayatını kurtarmak için 
bu ıztırarî durumda elindeki Devlet parasın
dan istifade etmesinde az çok bir mazeret se
bebi görmek istiyorlar. 

Arkadaşlar; verilen misaller elimdir. Fa
kat realite bu değildir. Bir hâkim tasavvur 
edermisiniz ki karşısında böyle âciz ve muztar 
bir halde bulunan suçluyu asla merhamet etme
sin? Hayır bu böyle değildir. Bu âciz diye va
sıflandırılan memur, daima böyle yapmıştır. 
Bunun cürmü nihayet Devlet malından, umuma 
ait paradan istifade etmektir. Bu arada elin
deki parayı faizle işletenler, kumarda kaybet-
denler ekseriyettedir. Hâkim suçlunun karek-
terini, ahlâki temayülünü her zaman nazarı dik
kate alır ve bu şekilde ıztırarî olarak suç işli-
yeni takdiri bir tahfif sebebi telâkki eyliye-
rek cezasını üçte bire kadar indirir. Halbuki 
bu arada, suç tertip' ederek kendisini mağdur 
vaziyetine sokanlar, elini kolunu bağlayıp so-
yolduğunu iddia etmek suretiyle elindeki para
yı kendi menfaatına sarfedenler çoktur. Maaş 
tevzii günü Maliye dairesi önünde birikmiş ve 
bir lokma ekmek tedariki için eline verilecek 
maaşı bekliyen yetimlerin ve dulların ağızlarını 
açık bırakarak elindeki yüz bin lirayı cebine 
indirerek Suriye hududunu aşanların bizi daha 
fazla düşündürmesi icabeder. 

Sonra tasvir buyurulan bu acıklı levhalar 
yalnız elinde Devlet parası bulunanlara mı mah
sustur? Paraya vâzıulyed olmıyan diğer âciz 
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memurlara ne diyelim? Paraya el koyan belki I 
Devlet teşkilâtında on bin kişi vardır. Eldeki is
tatistiklere nazaran bugün zimmet ihtilasından 
4803 dâva görülmektedir. 

Acaba Devlet memurları bu kadar aciz için
de midir? 

Bu zamlar, ölüm tazminatları, hastalık, fev
kalâde mesaisi görülenlere veril en bir aylık maaş, 
bunlar yetmese bile Devlet malına el uzatmayı 
menetmesi lâzımdır. 

Köylünün bir mısır tanesi bulamadığı zaman
da en küçük bir memurun eline geçen 120 lira 
ile geçinmesi lâzımdır. Geçinememesi Devlet ma
lına el uzatması için bir zururet sayılmamak 
lâzımgelir. Devlet bünyesini yıkan hastalık bu
dur, bizi içtimai inhilâle götürecek tehlike bu
dur. 

Sayın Şevket Mocan 'in sözleri bugünkü mev
zuat hükümleri karşısında mütalâa edilebilecek 
bir mevzu olmadığı kanaatindeyim. Ceza Kanu
nunu yeniden ele aldığımız zaman bunu açıkça 
ifade etmek muvafık olacaktır ve bunu yerine 
getirmeye çalışacağız. Vaktin darlığı bütün ye
tersiz hükümlerin ikmaline müsait olmadığını 
sizler de takdir buyurursunuz. Ne yapalım 
Bir buçuk aylık mesâi devresinde ancak bu ka
darına imkân bulabildik. Kusurumuzu nazarı 
müsamaha ile görünüz muhterem arkadaşlar. 

Biz her şeyden evvel vatandaşın hürriyet ve 
masuniyetini, haksız tevkiflere sebebiyet veren 
hükümleri ortadan kaldırmaya çalıştık. Bunun 
için beş kanun tasarısı vücuda getirdik. Ümit 
ederim ki, yakında bunu da tetkik buyuracaksı
nız. 

Arkadaşlar; biz Af tasarısında asla şahıslar
la meşgul olmadık. Esasen buna ne gelenekler 
müsaittir ne de teşriî bir kudret olan Yüksek 
Meclis bununla meşgul olmak lüzumunu hisse
decektir. Biz prensip koyuyoruz. Bu prensiple
rin taşıyacağı hükümlere girenler seyyanen bun
dan istifade ederler veyahut mahrum kalırlar. 

Şurası muhakkaktır ki, beşer tabiatı gibi, 
düşünceler ve telâkkiler de mütehaliftir. Niha-. 
yet bir camianın görüşünü ve düşünüşünü ekse
riyet dediğimiz varlık temsil ve ifade eder. Bü
tün bu mülâhazalar elbette yüksek varlığınızın 
vereceği kararda ifadesini bulacaktır. 

Tasarıya hâkim olan esasları ve tasarının 
plânını ve bünyesini arzettim. Koyduğumuz is- j 
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tisnalar en ağır suçlar olarak umumi efkârda 
derin tesirler ve ıstıraplar yaratan fiiller ola
rak düşünüldü. Bunlar bizim mücerret şahsi te
lâkkilerimiz değildir. Tatbikat sahasında uzun 
seneler devam eden mesaimizin ve aldığımız 
tecrübelerin ilhamıdır. 

En isabetli kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. 
Yalnız bir ciheti sözlerime ilâveten arzet-

mekliğime müsaade buyurmanızı riea ederim. 
Zimmet ve ihtilas, irtikâp ve rüşvet gibi 4237 
sayılı Kanun çerçevesine giren fiillerin de istis
nasını Hükümet üyesi olarak kabul ettiğimi ve 
haksız mal iktisap edenleri takibetmeyi çok doğ
ru bulduğumu şimdi itizarla arzediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi yeterlik tak
rirlerini reyinize arzedeceğim. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Yeterlik 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALAMON ADATO (ÎStanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, kanunun ikinci maddesi kanu
nun belkemiğini teşkil etmektedir. Bu madde 
gözden geçirilecek olursa 10 fıkrayı ihtiva et
tiği anlaşılır. 10 fıkra 10 fikir demektir. Fakat 
şimdiye kadar bu madde hakkında konuşan 4 -
5 arkadaş olmuştur ve binaenaleyh bir fıkra 
hakkında bir arkadaş konuşmuş değildir. Yalnız 
muhterem Adalet Bakanının günlerden beri 
prensipine muhalif olan mütalâasını dinlemiş 
bulunuyoruz. Binaenaleyh arkadaşlar büyük bir 
hata işlemiş oluruz. Efkârı umumiye hassasiyet
le bekliyor. Bu mevzu üzerinde durmak lâzım
dır. Dört arkadaşın mütalâası ile ve Adalet Ba
kanının menfi ve uzun mütalâası ile, bu mad
de hakkında Yüksek Meclisiniz tam bir kanaat
le oy verebileceğine kaani değilim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yalnız bir noktaya 
işaret edeceğim. Bu fıkralar hakkında ayrı ay
rı önergeler verilmiştir. Bunlar okunarak icab-
ederse üzerinde müzakere yapılacaktır. Şimdi 
yalnız bu madde üzerinde konuşuyoruz. 

Şimdi tekrar sözü Salamon Adato'ya veriyo
rum. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Arkadaş
lar, bu önergeler şimdi konuşan arkadaşlar ta
rafından verilmiştir. Bu önergeler de konuşan 
arkadaşların konuştukları, temas ettikleri nok
talara mütedairdir. Eğer arkadaşlar tarafından. 
o fıkradan bir tanesi bahis mevzuu olmamış ise, 
Yüksek Heyetiniz, tenevvür etmeden o madde 
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hakkında oy veranek mecburiyetinde kalacak
tır. Onun içdn yeterlik takriri hu bakımdan çok 
mühimdir, bu madde hakkında kabule şayan de
ğildir. 

BAŞKAN — Şu halde yeterlik takrirlerini 
oyunuza sunuyorum. K^bul edenler... Kabul et-
miy enler... Kabul edilmemiştir. (Alkışlar). 

ABDULLAH OEDlJKJOĞIiU (Ankara) — 
Heyeti Umumiyeden istirhamım şudur : Konu-
şaeıalf arkadaşların, kısa, özlü konuşmasını ve 
başka arkadaşların söy j^k le r in i tekrar etme
mesini rica edeceğim, (peşer dakika sesleri). 

SAÎD BİLGÎÇ (Ispafta) — Muhterem arka
daşlar, evvelâ Emruila'lj Bey arkadaşıımızın ve 
diğer bâzı arkadaşların] durmuş oldukları bir
kaç noktaya kısaca teniais edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnız frıadde üzerinde konuşu
nuz, çok rica ederim. Ej|er böyle olmazsa sözü
nüzü keseceğim. | 

SAÎD BÎLGÎÇ ( I s p ^ a ) — öyle ise, benim 
bir takririm var, takrirjm okunduğu zaman ko
nulurum. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, öeza hukuku bir adamın 
âmme emniyeti için tehlike teşkil edip etme
diğini sormaz, sadece ika eylediği fiil bakımın
dan cezalandırılmayı hfjk edip etmediğini araş
tırır. | 

Bugün Amerika'da |cezalandırılma esasına 
dayanan ceza hukukundaki ananevi prensip
lerden vazgeçilmesine \ doğru teklifler yapıl
mıştır, bu esasa göre feütün suçlulardaki suç 
işleme sebepleri araştırılmalı ve bertaraf edil
melidir, deniliyor. Serbest bırakılan suçlular 
sadece tekrar suç işlerjer diye göz altında bu
lundurulmamalı, fakat jbunlara yeniden suç iş
lemekten sakınmalarını! sağlıyacak şekilde fiilî 
yardımlarda bulunulmajîıdır. 

Çoğu zaman bir suçluyu sırf önleyici tedbir 
olmak üzere hapsetmek lüzumsuzdur, akıllıca 
iş değildir. Çünkü hapis cezasında nispî masum
lukların, kötü masumlukların, kötü arkadaş
larla düşüp kalkarak kötülüğe başlaması tehli
kesi vardır. j 

BAŞKAN — Bunu {siz tecil kısmında konu
şun. 

M. KÂMÎL BORAjN (Devamla) — Yeni 
esasları arzediyorum. $imdi rüşvet, irtikâp ve 
zimmet hakkında br cjnerge vereceğim onun 
için arzediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun öyle ise.. 
M KÂMÎL BORAN (Devamla) — Bu yeni 

esasların ışığı altında ikinei maddenin B ben
dine geçiyorum. 

Zimmet ve ihtilas suçlarını affetmiyoruz. 
Halbuki hırsızlık, duvar delmek, kapı kırmak 
suretiyle hırsızlık, emniyeti suiistimal, yalan 
şahitlik, iftira gibi birçok suiistimalleri affedi
yoruz. Ama Devlet malı mefhumuna girdiği 
takdirde affetmiyoruz. Ferdin malına ve canı
na karşı işlenen suçları müsamaha ile karşıla
dığımız halde Devlet malını istisna etmemiz, 
bu, Af Kanununun maksat ve esaslarına tama
men aykırıdır. Eğer zimmet ve ihtilas suçları
nın artmasından şikâyet ediyorsak bunları do
ğuran âmiller üzerinde (Amerikan hâkiminin 
tavsiyesi veçhile) durmak ve önleyici tedbir
ler almak lâzımgelir. Bu hususta alınacak 
tedbirlerin tesirleri bakımından fert malının 
korunması kadar Devlet malının korunma
sını temin edeceği tabiidir ki, asayiş ve 
cemiyet intizamının muhafazası bakımından 
her ikisi için de bu tedbir lüzumlu ve zaruridir. 
Bu itibarla affın genişletilmesinde ve Devlet 
mallarını çalanların af edilmesinde mahzur 
görmüyorum. Hiç değilse bedelini verenler af
tan istifade ettirilsin. Bu suçları affın şümulü 
dışında bırakırsak burada farklı bir muamele 
yapmış oluruz. Halbuki devlet malını koru
mak bakımından daha çok vasıtalara maliktir. 
Müfettişler, kontrolörler ve saire.. Esasen ceza
lar da kâfi derecede ağırdır. Af etmemek inti
kam almak demektir. Amerikalı âlimin dediği 
gibi, intikamdan vazgeçmeliyiz. Ceza hukuku
nun en yeni nazariye ve en asîl düşüncelere 
aykırı Kamutaydan bir karar çıkacağını ummu
yorum. 

Adam öldürmek suçları; şiddetli bir tahrik 
neticesinde adam öldürenlerle, bir hata ve hid
det sebebiyle ceza giyenlerle taammüden adam 
öldürenlerin aynı nispette tenzilâta tâbi tutul
masında hak, adalet ve nasafet kaidelerine 
tamamen aykırıdır, içtimai fayda bakımından 
da mahzurludur, tehlikelidir. Tasavvur buyu
runuz, zaruret karşısında kalan bir adam suç 
işlemiştir, gözünün önünde babasına, karısına 
veya mukaddes haklarına varlıklarına tecavüz 
edilmiştir. Bu zaruret kargısında çekmiş ta
bancayı, öldürmüştür. Halbuki kasten ve taam
müden adam öldürenlerle hiçbir kasti olmıya-
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rak suç işliyenlerin cezalarını aynı nispette I 
tenzilâta tâbi tutmak doğru değildir. Bu iti
barla Türk Ceza Kanununun 51 nci maddesi 
«Yani ağır ve haksız tahriklere ait kısmına* 
59 ncu maddesinin tatbik edildiği hükümlerinin 
tamamen aftan faydalandırılmalarını, zimmet, 
ihtilas, rüşvet ve irtikâp suçlarında da vâki 
olan zararın tamamen faili tarafından ödendiği 
takdirde bu suçların da birinci madde hükmün
den faydalanmalarını arz ve teklif ediyorum, 
bu hususta bir de önerge veriyorum. 

Adalet Komisyonunda bu tezi müdafaa et
miştim. Yalnız tenzilât kısmı kabul edilmiştir. 
Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği milletine 
bir atıfeti olan bu af, milletin vicdanında bir 
zaruret olarak tecelli etmiştir. Ancak böyle bir 
af milleti tatmin eder ve içtimai fayda sağlan
mış olur, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

SINAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Arka
daşlar, bu Af Kanununa bendeniz bilhassa nok
san bırakılmış bir iki suçun daha ilâve etmek-
liğimizi rica edeceğim. Bunlardan birisi hak
sız mal iktisabıdır. Her gün huzurunuza gelip 
bütün milletin istediklerini ortaya atarak... 
(Söylendi sesleri). 

BAŞKAN — Hükümet kabul etti. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Soıı-

ra,«kaçakjçıhk»var. Biliyorsunuz ki, mahkemede 
altın kaçakçılığından maznun, evrakı kaybol
muş birisi var. Arkasında daha birçok insanlar 
mevcut. «Kaçakçılık» ı Hükümet neden koyma
mış? Acaba unutulmuş mu? 

Bir de «sahtekârlık» var. Bir müzayedeye 
münakaşaya, alım, satıma işe fesat karıştırmak 
var. Meselâ Anıt - Kabir gibi, meselâ Büyük 
Millet Meclisi binasının arsaları gibi. Affede
cek miyiz bu kahramanları?. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar bendeniz bir takrir verdim.. İkin
ci maddenin B fıkrasını şu şekilde teklif ediyo
rum : Kabul ederseniz olur, etmezseniz olmaz. 
Zannederim Hükümet de bunu kabul edecek
tir. Bunu ümit ediyorum. Hükümetin de vazife
si, budur zannediyorum. Zaten bu vazife için bu
raya gelmedik mi?. Onun için çok kısa olacaktır 
mâruzâtım. 

Teklifim şudur : 
«Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, sahtekâr

lık, kaçakçılık, haksız mal iktisabı, münakaşa 
ve müzayede ve istimlâke fesat karıştırmak suç- | 
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larından biriyle sorumlu olan ve hükümlü olan 
i ar» diye bu B bendinin tasrihini tekiif ediyo
rum. 

Bu suretle 48 günden beri feryat ederek bu 
memleketin menfaatlerini kendilerine peşkeş 
çekmiş olanlar kanunun pençesinden kurtarıl
mamış olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki, bunu belki Hükümet unut
muş olabilir, unutmuşsa hatırlatıyorum. Hükü
metin maddesi komisyonun maddesinden daha 
muhtasar, o büsbütün af tarafına gitmiş. İyi 

• yapmış demiyeceğim, çünkü memleketin ıstırabı 
buradadır. Çünkü arkadaşlar, aftan maksat 
memleketteki kötülükleri Önlemek için kötülük 
yapmak istiyen insanların adedini azaltmak için 
intibaha gelmiş insanları hürriyete kavuştur
maktır. Bu kanunu ilk defa ben teklif etmiştim, 
ikincisini Halk Partisi teklif etti. Üçün
cüsünü de D. Parti teklif etti. inşallah De
mokrat Partinin teklif ettiği bu kanun daha 
esaslı surette Yüksek Meclisten çıkar ve mem
lekette ıstırap içinde bulunan hapisanelerde ya
tan insanları kurtarmış oluruz. 

Yalnız bendeniz memleketin bütünlüğüne 
Bilhassa memleketin bütünlüğüne tecavüz 

eden insanların affedilmemesi taraftarıyım. 
Memleketin bütün içtimai varlığını yok etmek 
ve bir ideoloji peşinde koşmak istiyen insanlar 
velev az da olsa affedilmemeli.. Eğer bunları 
çıkarmak' lâzımgeJiyorsa çıkaralım, cennetlerine 
gönderelim varsın orada refah ve saadet içinde 
yaşasınlar. 

Sonra arkadaşlarını, ırza ve namusa tecavüz 
eden ve kız kaçıranlar hakkında demin bâzı ar
kadaşlar birtakım mütalâalar ileri sürdüler. 
Bu memlekette kız kaçırma işi âdeta bir âdet 
hükmünü almıştır. Babasına para verir kızı ka
çırır sonra da az para olursa şikâyet ettirir ve 
iki üç şahitle o zavallı genç erkek perişan olur. 
Bu gibi kız kaçırma hâdiselerini komünist ve 
kaçakçılık gibi menfur fiillerle bir tutmak ben
ce doğru değildir. Rey ve karar sizindir. 

Benim en büyük ricam bu maruzatımın ka
bulüdür. Bu suretle memlekette çekilen ıstırap
lar birazcık olsun dindirilir ve memlekete kötü
lük ve hiyanet etmiş olanları da ve bilhassa ser
vetti. saman sahibi olan insanlar (ki bunlar yüz 
liraya aldığını 100 bin liraya satmış olanlardır) 
onları da yok etmiş oluruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir takrir var, be-
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şer ctakika konuşulsun diye teklif yapıyor. Bu, 
İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu için reye 
koymıyaeağıra. Hem de kendimizi böyle bir ka
yıtla bağlamak doğru olmaz. Yalnız konuşacak 
arkadaşların yüksek idrak ve takdirleriyle bu 
müddeti mümkün olduğu kadar kısaltmalarını 
rica ederim. 

TTÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara.) — Bravo 
Reis Bey, tüzüğe riayet edelim! 

MAHMUT GÜÇBlLMSZ (Bolu) — Hükü
metin teklifinde yer almamış, komisyonun tek
lifine de girmemiş, unutulmuş fakat ırkımızın 
sağlığı aleyhindeki suçların en ağırını teşkil 
eden bir maddenin istisnalar içine alınmasını 
naçizane zaruri, görüyorum. Bu madde çok fık-
ralıdıı ilk fıkrası, bir kadının rızası olmaksızın 
çocuğunun düşürtül meşine dairdir. Ben yalnız 
onun affedilmemesini temenni ederim. Mütaa-
kip fıkralar kadının rızasiyle çocuğun alınması
na mütedair olması itibarile kasıttan âridir. Ya
ni hafiftir. Binaenaleyh affedilebilir. Fakat bi
rinci 'fıkra ağırdır. îki satırlık bir fıkra olmak 
itibariyle müsamahanıza mazhar olursa okuya
yım: «Bir kadının rızası olmaksızın..» (Hangi 
madde sesleri), 468 nci madde, «...çocuğunu 
düşürten kimseye 7 seneden 12 seneye kadar» 
diyor. Şimdi kadının rızası olmaksızın çocuk 
düşürtmek bir nevi cinayettir ve ırk sağlığının 
korunması mevzuundaki faslın ilk maddesinin 
ilk fıkrasıdır. Binaenaleyh bu maddenin istis
nalar arasına dâhil edilmesini bir önerge ile 
teklif edeceğim. Kabul veya ret yüksek heyeti
nizindir. Kanaatime göre lüzumlu ve faydalı 
olacaktır. 

Arkadaşlar, bunun dışında ikinci maddenin 
(A) fıkrasının sonuna bu defa tatbik edilmiş olan 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun şü
mulüne giıen suçların affedilmemesini sağlıya-
cak bir fıkranın eklenmesi için bir önerge verdim. 
Bendenizin telâkkime göre bu seçim suçlarının 
affı hiç isabetli bir hareket olmıyacaktır. 1946 se
çimlerine temas etmiyorum. Sebebi; 1946 seçim
lerine ait Kanunun en sonunda bir hüküm var
dır, «bu suçlar için altı ay zarfonda dâva açıl 
mazsa, kovuşturma yapılamaz» diyor. Binaena
leyh bu altı aylık zaman çoktan gelmiş geçmiş
tir. Bunun seyyiesî takdir buyurulur ki, efkârı 
umumiyece daha ziyade sabık iktidara aittir. 
Biz şimdiki kanunun tatbikte işlenmiş olan suç
ların durumu üzerinde hassasiyet göstermek mev-
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| kiindeyiz. öbürü elimizden kaçmış bir fırsat ha

lindedir. Şimdiki için kanun üç aylık bir müd
det kabul etmiştir. Bu müddet henüz geçme
miştir. Bu suçların affedilmemesi maslahata 
daha uygun ve efkârı umumiyeye daha elverişli 
olduğu kanaati île bir önerge takdim etmiş bu
lunuyorum. 

Arkadaşlar; ikinci maddenin (B) bendinde 
zimmet, ihtiras ve saire suçların Hükümet tek
lifini değiştirerek 500 liralık miktarın affa tâbi 
tutulduğu... Samimiyetle huzurunuzda itiraf 
edeyim ki, bu af temayülüne kendini kaptırmış 
olan arkadaşların içinde bendeniz de vardım ve 
komisyonda onlarla beraberdim. Fakat arkadaş
lar geçen şu kısa zaman zarfında realiteleri gö
zümüzün önüne getiriyorum, bunda isabet etme
diğimiz fikrine varıyorum. Niçin! Hâdisenin bir 
tek zaviyesini arzedeceğim. 

BAŞKAN — Komisyonda üye misiniz efen
dim? 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN —- Üye olsaydınız konuşamazdınız 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Devamla) — Ar

kadaşlar; bizim büyük kitlemiz köylü kitlesidir 
ve onun rüşvet, irtikâp, irtişa, zimmet şu veya 
bu ile ilgili olacağı tarafı işte, nüfus dairesi, 
tapu dairesi, içte öbür taraftan orman dairesi şu 
veya bu diye daima kendisini ilgilendiren daire-

[ lerde ve küçük çaptaki şeylerden ibarettir. 
Binaenaleyh bu hâdiselerin ıstırabını bu bü

yük kitle ve fakat küçük miktardaki ölçüler içe
risinde hissetmektedir. Binaenaleyh biz bunları 
az çalmışlar diye merhamet ederek affettiğimiz 
takdirde, azı zorlukla vermiş olan ve vermek için 
bilmem hangi muhtekirden ve hangi faizciden pa
ra alıp faiz ödemek mecburiyetinde kalmış olan 
vatandaşın durumunu bir muhiti içtimainin ıstı
rabını teşdit ederiz ve tahmin ediyorum ki, ben 
afla o ıstırabı tahfif etmiyeeeğiz bilâkis teşdit 
etmiş olacağız. Bu itibarladır ki, bilhassa geniş 
köylü kütlesini ilgilendiren bu küçük çaptaki 
hırsızlıkların maşerî vicdandaki akisleri büyük 
olacağı için bunların affı faydalı olmıyacak, ka
naati âeizaneme göre zararlı olacaktır. Bunun 
içindir ki, Hükümetin Teklifinin aynen kabulü 
yerindedir. Ben de bu hususta bir önerge tak
dim edeceğim. 

1 Arkadaşlar; Haksız Mal İktisabı hakkındaki 
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Kanunun, tasarıya ithalini Hükümet kabul ettiği | 
iein, onun üzerinde daha geniş konuşacakken, hiç 
konuşmamayı tercih ediyorum. 

(C) bendinde kız ve kadın kaçırmalara taallûk i 
eden hükümler, bâzı arkadaşlarımızın da çok 
güzel ifade ettikleri gibi, içtimai bir yaranın 
mevzulardır. Okadar mevzularıdır ki, Ahmet 
arkadaşımızın anlattığı gibi, zahiren cebren ka
çırılmış gibi giden, kız, ara köylerde misafir ka- | 
lir, yemek yer, yatar kalkar... Ondan sonra ceb- i 
ren kaçırılmış gibi istida verir. 

Bu suçların cali tarafları memlekette teşek
kül etmiştir. Bu itibarla bunların da affa dâhil 
olması lâzımdır kanaatindeyim. 

Mânr/iatmi bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Salonum Adato. 
SALAMON ADATO (îstanubul) — Muhte

rem arkadaşlar, benden evvel bu mevzu üzerin
de söz söylemiş olan hatiplerin bir kısmı affın 
tahdit edilmesine tarafdardır. Hüviyetlerini 
sordum; hâkim, müddeiumumi. 

Bundan birkaç ay evvel matbuat serbestisi 
hakkında bir eser elime geçti. 1895 senesinde 
yazılmış bir kitap. Muharrir matbuat ceraimin-
de jürinin teessüsünü düşünüyor, öyle bir jüri 
sisteminin lüzumlu olduğu kanaatinde, yüksek 
heyetinizin malûmu olduğu üzere demokratik 
memleketlerin kâffesinde diyebilirim ki, cinayet
lerde, cezada jüri usulü vardır ve hattâ Ame
rika ve İngiltere'de ticaret mesailinde dahi jüri 
mevcuttur. Müellifin jürinin lüzumu hakkında 
yazdığı şu fıkra cidden calibi dikkattir: 

«Jüri. mücerret insanların hayat ve şerefi 
hakkında karar vermeye memur ve bunun ne
ticesi olarak sertliğe mütemayil bulunan bir 
zümrenin teşekkülüne mâni olur.» 

Hiç şüphe yoktur ki, tekerrür hisleri aşındı
rır ve. kalbi katılaştırır. Muhterem Adalet 
Bakanı, 45 sene hâkimlik etmiş, muhterem Ada
let Bakanından başka bu tasarının tahdidi yo
lunda mütalâa serdeden arkadaşlardan birisi 
18 sene müddeiumumilik ve hâkimlik etmiştir. 
Genç arkadaşlarımız da yedi sene savcılık yap
mıştır. Hakikaten bu müellifin sözlerinde bir 
isabet ve hakikat payı vardır. 

Görülüyor ki affın hattâ sıfıra indirilmesini 
müdafaa ediyorlar. 

Arkadaşlar; biz geçen Mecliste o köşede 15 -
20 arkadaş oturuyorduk. Af Kanunu, mevzuu 
müzakere olduğu zaman affm teşmil edilmesini | 
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ittifakla istemiştik. Niçin? Çünkü Demokrat 
Parti Milletvekilleri, milletin nabzını yoklamış 
ve milletin sinesinden kopan sese kulağını ver
mişti. Millet bir Af Kanunu istiyor bir ve hattâ 
iki seneden beri bunu ısrarla istemektedir. O 
kadar ki geççen Mecliste bir milletvekili Af 
Kanunu tasarısı teklif etmiştir. Hükümet bunu 
hiçbir zaman müdafaa etmemiştir, eski iktidar 
reddetmiştir. Fakat o iktidar milletin sinesin
den kopan sese kulağını verip mutavaat etme
miştir. Kendisi bizzat ancak uzun bir müddet 
sonra bir tasarı ile Meclise gelmiştir. 

Binaenaleyh efkârı umumiyenin arzusunu 
nazara almak mecburiyetindeyiz ve ancak o 
şartladır ki Yüksek Meclisiniz isabetli bir ka
nun çıkarmış olur. O tasarının heyeti umumi-
yesini tetkik . buyuracak olursanız görürsünüz 
ki.. 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde. Heye
ti um um iyesi müzakeresi bitmiştir. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Madde 
Üzerinde, o maddeyi tetkik buyuracak olursa
nız göreceksiniz ki bir tefrik yapılmaktadır. 
Devletin lirası mukaddes, vatandaşın milyonu 
ehemmiyetsiz. Bir dolandırıcı, bir Stavski bir 
vatandaşın yüz bin, iki yüz bin lirasını dolan
dıracak ve emniyetini suiistimal edecek fakat 
bu kanun sayesinde o para ile palaslarda ömür 
sürecektir. Diğer taraftan, bâzı arkadaşların 
izah ettiği veçhile, bir zaruret tahtında çocuğu
na kalsiyum almak için, çocuğuna et yedirmek 
için belki yarın öbürgüıı ödiyebilirim mülâha-
zasiyle 500 lira almış olan memuru tevkifhane
de bırakacağız. Onu cemiyetten uzaklaştıraca
ğız, onun çocuklarını sefalete sevkedeceğiz. 
Niçin ? Çünkü bu vatandaş mahkûm olacak 
olursa, Samet Ağaoğlu arkadaşımızın dediği 
gibi, böyle bir memuru Devletimiz bir daha is
tihdam etmiyecektir. Tevkifhaneden çıkacak 
iş arıyacak, küçük esnafa müracaat edecek 
bakacaklar ki, mahkûm olmuş, aftan istifade 
edememiş. Bir vatandaşı 200 bin lira dolandı
ran adam ise serbest kollarını sallıyarak cemi
yette dolaşıyor. Fakat bu memur affedilmemiş-
tir ,demek ki çok kötü bir adamdır. O adamı 
kimse istihdam etmiyecektir. Bu adam maişe
tini temin için imkân bulamıya çaktır. Bu 
adam çocuklariyle beraber sefalete mahkûm 
olacaktır. Yani milyonu aşıran, suiistimal eden 
adam serbest dolaşacak 2 - 300 lira irtikâp et-
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iniş memur hapsedilecek. Niçin? Bu memur ce
miyetten tecrit mi edilecek? Nerede adalet, ne
rede atıfet? 

Adalet Bakanı ve onun noktai nazarını mü
dafaa eden arkadaşlar hâkimlik etmiş, insan
ları mahkûm ede ede artık mahkûm etmek iti
yadını almıştır. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, büyük meblâğları suiistimal 
ec|en insanlar her imkândan istifade edecekler 
fakat Devletin 500 lirasını, irtikâp edenler is
tisna edilmiştir. Bu birkaç, yüz liralık irtikâp
tan dolayı yakasını ele veren memurun aftan 
istifade etmemesi doğru mudur? Doğrudur de
niliyor, çünkü; Devletin malını çalmıştır, Dev
letin malı çok mukaddestir; ama ferdin malı 
mukaddes değildir. Ferdin malına kıymet 
vcrmiyen rejimler, diktatör rejimlerdir (Bra
vo sesleri, alkışlar ) Bizim Ceza Kanunu Devlet 
malına karşı işlenmiş olan irtikâp ve irtişaları 
şiddetle tecziye etmektedir çünkü o kanun 
İtalya'dan alınmıştır, çünkü o Musolonini ka
nunudur. (Alkışlar) Biz bugüne kadar gördü
ğümüz tatbikat neticesinde edindiğimiz itiyat
lara dayanarak affı kabul edeceğimize arka
daşlar bir af kanunu çıkarmıyalım. 

Efkârı umumiye nazarında Büyük Meclisi
niz büyük bir zaıf göstermiş olur. Fakat ak
li selim hâkimdir. Adalet Bakanı ile üç. arka
daşının sözlerinin tesiri altında kalmıyalını. 
Elimizi vicdanımıza koyalım. Bir tarafta ihti
las ve irtikâp edilen meblâğı bin liraya çıka
ralım. Bes yüz lira alan bir memurun ve ailesi
nin ve mağdur kimselerin hayretini eelbetme-
nıek için on bin liradan fazla suiistimal, sahte
kârlık veya sirkat yapanları bir muvazene te
sis etmek maksadiyle aftan istisna edelim. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen

dim, Salamon arkadaşımızı dinlerken ne
rede ise ağlıyaeaktım, hâdiseleri bambaşka bir 
zaviyeden tetkik ettiler ve hırsızları bir kahra
man olarak göstermeye çalıştılar. 

Arkadaşlar, hakikat hiç de kendilerinin bildi
ği gibi değildir. Ben kendisinin elinden tutayım, 
Ankara'nın muhtelif sokaklarını dolaştırayım 
ve kendisine bir değil, beş değil birçok apart
manlar göstereyim, bunların sahiplerini göstere
yim... Onların ceddini, sülâlesini bir araya geti
relim, bütün mamelklerini cemedelim c 
apartmanların eğer temelini atmıya bütün ma-
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j melekleri kâfi gelirse ben kendisine buradan 

tarziye vermeye hazırım arkadaşlar. Yalnız bun
ları takip ve tahkik etmek lâzımchr. 

Bunun için 4237 sayılı Kanunun mutlak tadili 
ica'beder, bu Kanunun yürür bir hale getirilme
si lâzımdır. Dinamik, kanunların canlı izahı, 
sınırlanmış menfaatlerin müteyakkız bir bekçisi 
olacak müddeiumumilerin Ankara'da İzmir'de 
İstanbul 'da iş başına getirilmesi lâzımdır. 
Böylece bunların bütün hüviyetleri milletin hu
zurunda meydana çıksın belirsin. 

Arkadaşlar, bu hakikatler bütün çıplakliğiylc 
memlekette bilinirken Salamon Adato arkadaşı
mızın sözlerini biraz garipsedim. 4237 sayılı 
Kanun ağır bir cezayı istilzam eden bir müeyyi
de koymamıştır. Adalet Komisyonunda birçok 
arkadaşlar bu noktayı ileri sürerek bu kanunun 
affı şümulüne girmesini istemişlerdir. Kanun 
müeyyideleri yerindedir. Fakat bunu yürür bir 
hale getirmek lâzımdır. 

Birçok apartmana namütenahi mücevherat, 
esham ve tahvilât ve nakde malik bulunan bir 

. mürtekip, bir mürteşi memurun emlâkini elin
den almak, mücevherini müsadere etmek sure
tiyle cemiyetin ortasına atmak ve ayrıca ,omı 
tekaüt hakkından, memuriyet hakkından mah
rum etmek suretiyle o gibilere en büyük eczayı 
vermiş olacağımıza kaniim. 

Arkadaşlar, memleket bu mevzuda çok has
sastır. Ben şahsan, müddeiumumiydim, fakat 
bu memlekette yapılan bütün kötülüklerin in
celiklerini yalnız müddeiumumi bulunduğum 
yerlerde değil, Türkiye'nin birçok büyük şehir
lerinde tatbik etmiş, hattâ isim isim bunları 
tesbit etmiş bulunuyorum. Sabahleyin arzede-
cektim Zaman müsait olmadığından mümkün 
olmadı, hele şimdi hiç mümkün değildir. Size 
Devlet teşkilâtının muhtelif kademelerinde se
yahat yaptıracak birçok isimler vermek sure
tiyle meseleyi kısa zamanda bütün çıplakliğiylc 
açıklıyaeaktım, ne yazık ki, söz saatim kayıt
lanmıştır. Sabahleyin bir takrir verdim. 4237 
sayılı Kanunun mutlak ve mutlak aftan istis
nasının kabulü lâzımdır. 

BAŞKAN — Hükümet de kabul etti. T 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla —Hükü
met. kabul etti. . Biliyorum. Kabul etmiyen ar
kadaşlardan istirham, ediyorum. Seçmenlerimiz 
bunun üzerinde hassastırlar. Biz mutlaka hesap 

} soracağız arkadaşlar. 
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BAŞKAN — Cevdet Soydan. '' I 
OEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, | 

bendeniz de -affın tevki edilmesine taraftar olan 
arkadaşlara iltihak ediyorum. Benden evvel söz 
»öylemjş olanların beyanlarını tekrardan içti
nap edeceğim. Yalnız söylemedikleri bâzı nok
taları burada huzurunuzda deşmek niyetiyle söz 
almış 'bulunuyorum. 

Efendim, af tasarısında aftan istisna edilen 
'meselelerden birincisi casusluk: meselesi. Ondan 
sonra sırası ile diğerleri geliyor. Komünistlik i 
de bunlar arasındadır, İsterseniz aşırı sağcılık 
ve solculuk ile memzucen mütalâa ederek arze-
deyim, yani 141 - 142 nci maddelerle karıştıra
rak mütalâamı arzedeyim. 

Bu gibi meselelerde bilhassa'aşırı sağcılık ve 
aşırı solculuk gibi içtimai meselelere taallûk 
eden hâdiselerde sucun hangi sebeplerden, han
gi hâdiselerden ve hangi içtimai noktalarda baş
ladığını tesbite imkân yoktur maddeten. Mese
lâ öeza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerin
de kabul edilip de geçen sene tadile uğrıyan 
aşırı sağcılık ve aşırı solculuk cereyanlarımda 
işin ne dereceye kadar aşırı sağcılık ve solcu
luk olduğumu anlamanın kanun bakımından im
kân ve ihtimali yoktur. 

Kanaatimize göre bu aşırı sağcılık ve aşın 
solculuk cereyanları, geçen iktidarın, bâzı se
bepler dolayısiyl'e muhtelif an ve zamanlarda 
bâzı vatandaşları tazyik ve baskı altında bulun
durmak için elinde silâh olarak kullandığı bir 
kanun hükmüdür. 

Bunun gayet açık misallerini gördük. Sa
raçoğlu'nun Başvekil olduğu zaman söylediği 
nutku hatırlarsınız.' O «Türkuz, Türkçü kalaca
ğız» dedikten sonra kendisine yazılan bir mek
tup ile, bir kısım vatandaşların, burada söyle
diği üzere, polis nezareti altında bulundurduğu 
ve son zamanlarda dahi bu hâdiselerin devam 
edip gittiğini görmüştük. Hattâ bâzı şahısların 
komünist olduğu söylendiği halde Devlet daire
lerinde nüfuzlu ve mühim vazifeler aldığı da 
hepinizce malûm bir keyfiyettir. Bunlar hak
kında hiejbir takibat, hiçhir muamele yapılma
mıştı. Bilâhara Turancılar polis nezareti altın
da uzun zaman kalarak takip edilmek istenmiş 
bu neticede de salıverilmelerini mütaakıp ko
münisttir, diye bâzı kimseler hakkında takiba
ta girişilmiş olduğunu gördük. Bir Hükümet 
zamanında iki cereyanın birden bu şekilde tâ- } 

. im Ö : â 
kip ve tedip edilmiş olması bize Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddesinde gösterilen hü
kümlerin bir tazyik ve tedip vasıtası olarak 
kullanılmak işendiğini kanaatini vermektedir. 
Halbuki bu gibi meselelerin haddi zatında hük
me bağlanması da ekseriyetle kolay değildir. 
Çünki bu gibi meseleler tâyin ve tesbit edilme
diği gibi işin katî ve açık delilleri de bulunamaz. 
Ekseriyetle polis ve zabıta âmirlerinin veyahut -
ta mülkiye âmirleri elinde bir tedip vasıtası 
olan bu gibi hükümleri mahkemelere intikal et
tirerek haklarında hüküm verilen kimselerin bu 
kanunun atıfetinden istifade etmeleri katî bir 
zaruret meselesidir. Bu meseleyi casuslukla bir
leştirerek mütalâa edersek casuslukta da delil 
ikamesi mümkün değildir. Delil ikamesi müm
kün olmıyan ve lâalettayin bir mukabil casu
sun raporu veyahut bir polis âmirinin raporuna 
istinaden mahkemeye sevkedilen kimselerin, ek
seriyetle, milliyetçilik hissiyle mahkûm edilme
leri mümkündür. Bunlar kanaatime göre bir tek 
hâkim veyahut da askerî mahkeme tarafından 
bir jüri heyeti huzurunda mahkûm edilmesi katî 
bir zaruret olduğu halde şimdiye kadar böyle 
yapılmamıştır. Çünki bizde jüri usulü yoktur. 
Onun için gerek aşırı sağ ve gerek sol cereyan
larla casusluk meselelerinden mahkûm edilenler 
arasında haksız olarak mahkûm edilmiş birçok 
kimselerin bulunması mümkündür. Milletimiz bu 
gibilere karşı atıfetini esirgiyecek değildir. 

Zimmet, irtikâp ve irtişa meselelerine gelin
ce: Arkadaşlar; bu husustaki noktai nazarımı 
da kısıp kesmekti beraber benden, evvelki arka>-
daşlarm söyledikleri bir noktayı izah etmek sure
tiyle kendi fikirlerine iştirak etmek isterim. Şim
diye kadar gerek rüşvet ve gerekse irtikâptan ve 
kanunun bu fasıllarına giren suçlardn mahkûm 
edilen kimseler daima az para irtikâp eden kim 
selerdir. 

Devlet hizmetine girerek az veya çok çalışmış 
ve evvelce hiçbir şeyi hiçbir serveti olmıyan 
kimseler apartmanlar yaptırmış ve muhafaza et
tikleri iktidar dolayısiyle haklarında takibat 
yapılmamıştır. Hattâ buna ait, hatırlarsınız ar
kadaşlar, 1942 senelerinde inönü'nün bir beyan1 

vardır, burada deniliyor ki; «eğer yüksek ikti
darda bulunan, emri idare salâhiyeti olanlar doğ
ru kalırlarsa küçüklerin yaptığı takip edilen 
bir suç olur». Bunun mânası; biz; iktidar sahibi 
olan memurları takip etmek istemiyoruz yahut 
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takip edemiyoruz fakat küçükler hırsızlık yapa- I 
cak olurlarsa ancak onları takip edebiliriz. Şimdi 
iş bu noktada mütalâa edilince tasarının (B) 
bendi* içindeki suçlardan sanık olanların mahke
meye sevkedilerek aftan istifade ettirilmemeleri 
biraz zulüm olur. Halbuki bu gibi meselelerle 
komisyonumuzun bir teklifi vardır. 1609 numa
ralı Kanunda da görürüz ki, Zimmet; ihtilas, ir
tişa gibi suçların yanında müzayedeye fesat ka
rıştırma suçu da vardır. Tasarıda bu hüküm 
yoktur. Şu halde bu kanunla aynı mahiyette 
aynı neviden suçlardan bir kısmının aftan isti
fade bir kısmının istisna ettirilmesi herhalde 
adalete uygun bîr prensip olmasa gerektir. 

Bununla beraber müzayedeye fesat karıştır
ma suçunu, ben şahsan affın tevsiine taraftar 
olduğum için karıştırmak istemezdim, fakat sı
rası gelmişken şurasını arzetmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Müzayedeye fesat karıştırmak işi ekseriyet
le Devlet dairelerini ızrar eden bir suç ol- I 
duğunu ve rüşvet ve irtikâbın asıl bu fiille baş
ladığını kabul etmek lâzımdır. Satın alma ko
misyonları yüzlerce, binlerce ve hattâ milyon- ı 
larca liranın döndüğü bir yerdir ve evvlâ mü
zayedeye fesat karıştırmak suretiyle o komis
yonları da dalalete sevkeden insanların burada 
istisna edilmesi karşısında diğer taraftan böyle 
satın alma işinde rüşvet alanların dâhil edil
mesi adalet prensiplerine de uygun olmasa ge- I 
rektir. 

Bendeniz de diğer arkadaşların fikirlerine 
iştirak ederek tasarının (B) bendinde yazılı 
suçların affa dâhil olması lüzumuna kaniim. 

Yine arkadaşlar, affa dâhil olması istenilen 
suçlardan biri de kız kaçırma meselesidir. Bu
nun hakkında arkadaşlarım fazlasiyle izahat 
verdikleri için kısa keseceğim. Yalnız onların 
sözlerine bir kelime ilâve etmek istiyorum. Bi
zim memleketimizde kız kaçırma tarihî bir an- | 
aneye dayandığını anlamak lâzımgelir. Köyle- I 
rimizde sık sık devam eden bu hâdise tarihî bir 
ananeden ileri gelir. Diğer arkadaşların tek
lifine ben de iştirak ediyorum. Bu hususta bir : 
önergem vardır, onu da nazarı dikkate alma
nızı rica ederim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı, söz istiyor mu
sunuz? 

ADALET. BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (îz- I 
mir) — Evet. I 

. 1960 O : 3 
İşler uzadı, şahsıma taallûk ettiği için cevap 

vermek mecburiyetini duyuyorum. 
Salamon Adato arkadaşımız bilmem ne mü

nasebetle jüriden bahsettiler. Benden ve hâkim
lik etmiş arkadaşlardan bahsettikleri için buna 
cevap vermek mecburiyetini hissettim. 

Arkadaşlar, hep bilirsiniz, bu klâsik fikrin 
leh ve aleyhinde söz söyliyenler daima bunlar
dan bahsederler. Jürinin lehinde olanlar hâki
min hissiyatında bir kesafet ve durgunluk ve 
katılık olduğunu söylerler. Çok yanlış bir 
görüş. Bir hâkim verdiği hükümde tam bir 
kanaat hâsıl etmedikçe ve vicdanen müsterih 
olduğunu hissetmedikçe hükme tasaddi etmez. 

Aleyhinde olanlar; jürilerin daima hisle ha
reket ettiğinden şikâyet ederler. Jüri , kanun 
hükümlerini bilmekle mükellef değildir. Bir 
toplulukta alâkaları, menfaatleri olan kimseler 
hisle ve taraftarlıkla hareket edebilirler. En 
aşağı bu töhmetler altındadırlar. Bu sebepler
den dolayı bugün jüriyi kabul edenler de 
bundan müteşekkildir. 

Bunun esasen bütün suçlarda tatbik kabiliyeti 
olmadığı da müsellemdir. Kendileri de bunu id
dia edemezler. Jür i üzerinde dikkatle durulacak 
bir mevzudur. Ayrıca düşünülebilir. Bugünkü 
mevzuumuzla alâkası yoktur. 

Adato fertle Devlet arasında bir fark olma
dığını, ferdin parasını çalan kimsenin affa dâhil 
olduğu halde birkaç kuruş irtikâp edenin istisna 
edildiğini söylediler. 

Arkadaşımın iddiasını cerhetmek için yalnız 
şunu söyliyeceğim, verdikleri misali ele alıyo
rum : Hırsızlıktan mutazarrır olan yalnız bir ki
şidir, fakat. bir zimmet ve ihtilas suçunda 20 
milyondur. Esasen mesele para miktarmda da 
değildir. îşin en ehemmiyetli noktası, güven 
meselesidir. Birçok defalar vesile düştükçe ar-
zettim; bu fiiller bir Devleti yıkabilir ve tarihte 
pekçok emsali de görülmüştür. Fakat münfe
rit bir hırsızlık fiili asla bu tehlikeyi arzetmez. 
Fark budur. 

BAŞKAN — Efendim, yine yeterlik takriri 
vardır. Müsaade ederseniz okutacağım. (Daha 
kaç kişi var sesleri). 

17 kişi vardır. Takiriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ikuıci maddenin tümü üzerindeki müzakere-
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İer kâfidir. Kifayeti arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Kenan Akmanlar 

Meclis Başkanlığına 
Maddenin müzakeresi kâfidir. Oya konması

nı arz ve teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Evvelâ birinci 
takriri reye koyunuz. Çünkü, tümü hakkında 
müzakere kâfidir, diyor. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tümü hakkında, 
Maddenin tümü hakkındaki müzakereleri 

kâfi görenler ... Görnıiyenler ... Maddenin tümü 
hakkındaki müzakereler kâfi görülmüştür. 

Şimdi önergeleri okuyoruz, (önerge vere
ceğiz sesleri). 

Yeterlik takriri, önerge vermeye mâni de
ğildir. 

Bütün takrirler verilsin ve okunsun da ona 
göre hareket edilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Fevkalâde Hallerde haksız mal iktisabı hakkın

daki 4237 sayılı Kanuna giren suçların ve suçlula
rın biran evvel umumi efkâr ve Adalet huzurunda 
hesap vermeleri milletçe arzu edildiği gibi gay-
rimeşru servetlerle yükselen apartman ve saire-
lerde her gün bir delil olarak milletin gözüne 
batmakta olduğundan bu kanuna giren suçların
da Af tasarısının 2 nei maddesindeki istisnalar 
arasında bir bent olarak ilâvesinin oya sunulma
sı arzolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Bütün takrirler okunsun ondan 
sonra Komisyona söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci maddeye aşağıdaki fıkranın1 ilâve edil

mesini arz ve teklif ederiz. 
« 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren haksız 

mal iktisabı ile alâkalı her türlü suçlar», bu suç
lar hakkında zaman aşımı bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren başlar. 

Mardin Kırşehir 
Kemal TÜİ*koğlu Osman Bölükbaşı 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanunu tasarısının 2 nei maddesine aşağı-

7.1950 0 : 3 
I daki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

I) Seçim suçlularının; 
J) Haksız mal iktisap edenlerin. 

Afyon Milletvekili Afyon Milletvekili 
Cezmi Yiğitbaşı S. Korman 

Yüksek Başkanlığa 
B bendinin aşağıda yazılı şekilde ilâveler ya

pılmak suretiyle değiştirilmesini teklif ederim. 
B .- Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçlariyle 

T. C. Kanununun 339 ve 340, 341 nei maddele
rinde yazılı evrakta sahtekârlık ve fevkalâde 

I hallerde mal iktisap edenler hakkındaki 4371 
numaralı Kanuna giren suçlar. 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Yüksek Başkanlığa 
Fevkalâde hallerde haksız olarak mal ikti

sap edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun 
şümulüne giren suçların affa tâbi tutulmama
sı. için ikinci maddenin B bendindeki aftan 
istisna edilen suçlar arasına 4237 sayılı Kanu
nun dâhil edilmesini teklif ederiz. 

B) Fevkalâde hallerde haksız mal iktisap 
edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümu
lüne giren suçlar ve . . . . 

Rize Milletvekili Bolu Milletvekili 
tzzet Akçal Mahmut Güçbilmez 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ikinci maddesinin B bendinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
B) İrtikâp ve irtişa suçları ile 4237 sayılı 

Kanunla takip edilen suçlar. 
Erzurum Milletvekili 

Emrullah Nutku 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanunu tasarısının ikinci maddesinin 

B bendi memuriyet, üfuz ve salâhiyetini kulla
narak gayrimeşru mal edinenleri ve mal beya
nına tâbi olanları affın şümulüne sokmakta
dır. Binaenaleyh bu gibilerin de aftan istisna-
edilmesi için mezkûr B bendine (Ve 4237 sayılı 
Kanun gereğince işlenen Suçlar) kaydım, ilâ
vesini teklif ederim. 

. Tokad Milletvekili 
I Ahmet Gürkan 

Yüksek Başkanlığa 
| İkinci maddenin B bedine kadar olan birin-
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ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini I 
tekli ederiz. 

«Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, sahtekârlık 
kaçakçılık, haksız mal iktisabı, münakaşa, mü
zayede ve istimlâke fesat karıştırmak suçların
dan biriyle sorumlu ve hükümlü olanlar.» | 

Konya Milletvekili Seyhan Milletvekili I 
M. A. Ülgen Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Şimdi yalnız 4237 sayılı Kanu
nun ilâvesine ait müzakereyi yapıyoruz. 

SÖZCÜ MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) 
— Efendim, arkadaşlarımız tarafından birçok 
istisnaların kanun şümulüne alınması teklif 
edilmektedir. Bunlardan yalnız 4237 sayılı Ka
nun şümulüne giren suçların istisnaları içine | 
alınmasını kabul ediyoruz, fakat bu vaziyette 
bunun yerini tâyin etmek lâzımdır. Bundan baş
ka diğer suçların da alınmasına imkân yoktur. ı 
Meselâ bunlardan kaçakçılık, sahtekârlık gibi 
suçların aftan istisna edilmesini kabul etmiyo
ruz. 

Bir de bâzı arkadaşlar tarafından da seçim
ler hakkında işlenmiş olan suçların mahiyeti ve 
şenaeti itibariyle aftan istisna edilmesini ileri 
sürmüşlerdir. Bunların komisyonumuzda mü-
zazakere ve münakaşalar yapılmış ve çokluk 
•kararı ile tabiî reddedilmiştir. Bu itibarla biz 
kaçakçılık, sahtekârlık, seçim suçları hakkında- i 
ki teklifleri reddettiğimize göre bunları istisna
lar arasına al/maya muvafakat etmiyoruz. Yal
nız 4237 sayılı Kanuna alınmasına muvafakat 
ediyoruz. Bunu da bendeniz şöyle teklif ediyo
rum : «Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suç
ları, I 

Ancak; bu suçlarda vâki olan zarar ile bi-
gayrihakkm vait ve ita veya temin olunan pa
ra veya menfaat; miktar ve kıymetçe 500 lira
dan az ise (500 lira dâhil) birinci madde hük
mü uygulanır.» dan sonra, «4237 sayılı Ka
nunun şümulü içine giren suçlar» diyeceğiz. 
Bunu Adalet Komisyonu namına teklif ediyo
rum. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bir su
al. 

Acaba ihtikâr suçunu, müzayedeye fesat ka
rıştıranları niçin kabul etmiyorsunuz? Bugün 
Bayındırlık Bakanlığında tetkik edilmekte olan 
B. M. Meclisi binasının arsaları işi ile, Anıt Ka- | 
bir arsaları işinde müzayede ve münakaşaya, | 

. 1950 0 : 3 
istimlâke fesat karıştırıldığı muhakkaktır. Bun
ları af mı ediyorsunuz? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU
YUMCU (Devamla) — Ben böyl<e bir şey söyle
medim. Kendileri müzayedeye fesat karıştırma 
suçunu komisyonca affa ithal edilmediğini söy
lediler. Ben burada sadece kaçakçılık, sahteci
lik ve seçimle ait suçlardan bahsettim. Devlet 
müzayedelerine fesat karıştırma hakkında ko
misyonda bir teklif yapılmadığı gibi böyle bir 
münakaşa da yapılmamıştır. Benim söylediğim 
4237 sayılı Kanunun maddesinin yerini tâyin et
mektir. 

BAŞKAN — Onu ayrıca görüşeceğiz. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim be

nim bir takririm vardır, (B) bendinin kaldırıl
ması hakkındadır, evvelâ onu reye koymanız lâ
zımdır. (Doğru doğru sesleri). 

BAŞKAN — Şimdi reye koyacağım. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Takrir okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin A fıkrasından siyasi suç

ların çıkarılmasını ve B bendinin tamamen kal : 

dırılmasmı teklif ederim. 
'Seyhan Milletvekili 

Reşad Güçlü 

BAŞKAN — Şu halde arkadaşlar, ikinci 
maddenin A fıkrasındaki siyasi suçlar hükmü
nün ve B fıkrasının tamamen kaldırılması hak
kındaki Reşad Güçlü arkadaşımızın takririnin 
dikkate alınıp alınmamasını şimdi reyinize arz-
edeeeğim... 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ay
rı ayrı reye koyunuz.. Bizim de takririmiz var
dır... 

BAŞKAN — Şu halde A fıkrasındaki siyasi 
suçların çıkarılması hususundaki takririn dik
kate alınmasını... (Hangi maddede Sesleri). 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ki, 2 nci madde
yi fıkra, fıkra müzakere ediyoruz. Biraz evvel 
fıkralar hakkında teker teker karar verelim de
dik. Yalnız 4237 sayılı Kanunun istisnalar ara
sına ithal edilmesi hususunda takrirler verildi
ği için müzakere .buraya intikal etti. Bir defa 
bunun istisnası hususuna müsaade ederseniz, 
reyinize arzedeceğim; bu önergeler kabul edil
mezse ve bilâhara komisyondan gelen tasarıyı 
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heyeti umumiyesiyle çıkarırsak 4237 sayılı Ka
nunun ifade eylediği mâna yine mahfuz kalır. 

Şu halde 4237 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren suçların aftan istisnalar meyanma girme
sini istiyen önergeleri oyunuza sunacağım. Esa
sen komisyon ve Hükümet de kabul etmiştir. 
EÜabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etmi-
yenleı*.. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Şimdi (A) fıkrasına ait bütün takrirleri oku
yacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Tkinci maddenin A fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
A) Türk Ceza Kanununun 133 ncü mad

desinde ve 141 nci maddesinin 1 nci bendinde 
yfczıl] Suçlar. 

Zonguldak Milletvekili 
Muammer Alakant 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Efendim müsaade ederseniz takririmi izah ede
yim, esıasen hiç konuşmadım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

•»— Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın 
ekseriyeti gayet esaslı hukuki, siyasî mütalâa
lara istinaden siyasi suçların affın şümulüne 
ithalini talebettiler. Bendeniz de esas itiba
riyle bu fikirdeyim. Siyasi suçlar elimizde bu
lunan tasarının ikinci maddesinin (A) fıkra
sında yazılıdır. îşte bunlar, 128, 129, 130, 131, 
143 ilâhire maddeler siyasi suçlara taallûk et
mektedir. 

Ancak arkadaşlarım; Sayın Adalet Bakanı 
bunların içerisinde casusluk suçlarına da te
mas buyurdular. Hakikaten casusluk meselesi, 
bence siyasi suç sayılmaz. Yani casusluk suç
ları, siyasi suçların haricindedir. Eğer heyeti 
âliyeniz, Reşad arkadaşımızın teklifleri gibi, 
bütün A fıkrasının tayyma taraftar olurlarsa 
bendeniz bundan ancak memnunluk duyarım. 
Fakat fikirlerde bu şekilde bir ukde mevcut 
olursa, o ukdeyi bertaraf etmek için de Türk 
Ceza Kanununun casusluğa taallûk eden 132 nci 
maddesinin istisnasını, sırf memleketin yük
sek menfaati bakımından muvafık bulurum. 

Sonra burada bu siyasi suçlar arasında ko-
mınistlik namı altında, fikir ve kanaat izharı
nın suç telâkki edildiği haller vardır. Türk Ce-
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za Kanunu koministlik fiilini tecziye etmemek
tedir. Ancak iktisadi ve içtimai Devlet niza
mını ihlâl edecek fikirleri ortaya atanlar, pro
paganda yapanlar, telkin edenler dahi Türk 
Ceza Kanununun müeyyidesi altına girmiştir. 
Bunlar da sonradan ilâve edilmiş maddelerdir. 
Elimizdeki Türk Ceza Kanunu, faşist İtalya 
Kanunundan tercüme edilmiştir. Halbuki son 
iktidar, bunu da kâfi görmemiş ve şiddetlendir
miştir. Binaenaleyh, 141 ve 142 nci maddelere 
ait cezalara mahkûm olanlara kominist damga
sını vurmak haksızlık olur. Evvelâ ben şu şekil
de mahkûm edilenlerin kominist olduklarına ka
ni değilim. Nitekim bizzat kendi bulunduğum 
vilâyetlerde üniversitenin ikinci, üçüncü sınıfı
na devam eden bâzı talebelerin kominist namı 
altında mahkûm edildiklerine şahit oldum. Bu 
gençler asla kominist değildi. Belki «Fazla ser
vet hırsızlıktır» veyahut «Talâk müessesesi 
daha kolay kanunlara bağlanmalı» gibi fikirler 
ortaya attıkları için bunların alınlarına komi
nistlik damgası yapıştırılmıştır. Bu gençlerin 
aîmlarmdaki şaibeyi silmek ve onları bugünkü 
rejime bağlamak için bunların alınlarmdaki bu 
damgayı kaldırmak lâzımdır. Ancak 141 nci 
maddenin 1 nci bendinde, memleketin içtimai 
nizamını devirmek için filen cemiyet kuranlar» 
diye yazılıdır. Belki heyeti âliyeniz filen cemi
yet kurmuş ve bu cemiyeti idare etmiş olan 
bâzı şahısların göz önünde bulundurulması mü
lâhazası ile bendeniz mutavassıt bir teklif yap
mış bulunuyorum. Şu halde bendenizin maksa
dım, ikinci maddenin A fıkrasında bulunan siya
si suçların tamamen affedilmesini, ancak bu ci
hete gidilmiyecek olursa casusluk suçuna ait 
133 ncü maddenin şümulüne girenlerle bir de 
"bizzat komünistlik cemiyetleri kurmuş ve fiilen 
bu cemiyetleri idare edip de 6 - 7 sene gibi bir 
cezaya mahkûm olmuş olanları istisna dışına 
çıkarmak için yapılmış olan tekliften ibarettir. 

133 ncü maddenin ve 141 nci maddenin A 
bendindekilerin aftan müstesna olmalarını tek
lif edip fiilen bu gibi cemiyetleri kurmuş ve 
sevku idare etmiş olanlar Reşad arkadaşımızın 
ifade ettikleri gibi aftan istisna edilmiyecek 
olurlarsa hiç olmazsa bu mutavassit formülle 
yüzlerce siyasi suçlu aftan istisna edilmiş olur
lar. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşla
rım ; Muammer Alakant arkadaşımın aftan is-
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tisııa edilmesini istediği suçları buradaki yazı- j 
smdan aynen okuyorum: 

«Memleket içinde içtimai bir zümrenin di
ğerleri üzerinde tahakkümünü tesis etmek ve
ya içtimai bir zümreyi ortadan kaldırmak ve
ya memleket içinde teşekkül etmiş iktisadi ve
ya içtimai bir sınıfı devirmeye matuf..» Bu I 
maddeye göre Devletçilik aleyhine bir cemiyet 
kuran kimseler aftan istifade edemiyecekler-
dir. 

İstirham ederim maddeyi olduğu gibi kal
dırın. 

BAŞKAN — Buyurun Rif'at Bey. 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Sayın 

arkadaşlar; casusluk suçu hakkında saym ar
kadaşlarımı biraz aydınlatmak istiyorum. 

Türk Ceza Kanununun 132 ve 136 neı mad
deleri Devlet sırlarını istihsal ve 136 ncı mad
dede ifşa suçlarım tanzim etmiştir. Ancak bu 
iki maddedeki suçlar askerî casusluk kastiy
le işlenirse ceza teşdit edilmiştir. 

Bundan başka bu iki maddenin bâzı fıkra
ları Askerî Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı mad
delerinde yazılıdır. 

Siyasi ve askerî casusluk fiilleri eğer sefer
berlikte ve bilhassa fevkalâde hallerde işlene
cek olursa bu, fiilî hareketler Türk Ceza Ka
nununun içinden çıkarak tamamiyle müstakil 
askerî bir suç yani Millî Müdafaaya hiyanet 
suçu olur. (Gürültüler, «Kısa kes» sesleri). 

Müsaade buyurun da biraz izah edeyim. 
. BAŞKAN — Maddenin üzerinde konuşu

nuz. 
RİFAT TAŞKIN (Devamla) — Efendim 56 

ncı madde ile alâkası vardır. Çünkü 56 ncı 
maddedeki suç unsurlar 131 ve 136 nci madde
ler de oraya matuftur. Siyasi suç çıkarılacak 
olursa 56 ncı maddenin çıkarılması zaruri olur. 
Bu itibarla her ikisini birleştirerek birlikte 
çıkarılmasını arzediyorum. 56 ncı maddede bu 
Devlet sırlarını istihsal ve ifşa suçlarının te
şebbüs hali bile, hattâ ihzari hali de suç telâk
ki edilmiştir.. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Takririmde casusluk suçunun affını istemi
yorum.. 

RİFAT TAŞKIN (Devamla) — Casusluk 
suçunun mahiyeti anlaşılmamıştır. (Anlaşıldı 
sesleri) | 
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BAŞKAN — Kalksın mı, kalkmasın mı? 

Takrir kabul edilsin mi, edilmesin mi? 
RIFAT TAŞKIN (Devamla) — Askerî Ce

za Kanununun 55 ve 56 ncı maddelerinin ihti
va ettiği suçları ve yukardaki suçların kaldı
rılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir veren arkadaşlar maa
lesef bu maddelerde tasrih edilmiş olan Türk 
Ceza Kanununun maddelerini teşkil eden suç
lar değil, siyasi suçlar kalksın gibi umumi tâ
birlerle gelmişlerdir. Onun için bu anlaşmazlık 
oluyor. 

Şimdi Reşad Güçlü verdiği takrirde (A) 
bendinin kalkmasını mı istiyorlar? Onu tasrih 
etsinler. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — (A) bendinin 
kalkmasını istiyorum. Çünki, biraz evvel arzet-
tiğim gibi, kanunda mutlak komünistlik diye 
birşey yoktur. (Gürültüler). Olsa bile komünist 
diye hapishaneye tıkılanlar komünist değildir. 
(Şiddetli gürültüler). Belki içinde bir tane var
dır. Casusluk öyle bir telâkkidir ki... (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Madde üzerinde söyleyin. 
REŞAD GÜÇLÜ (Devamla) Teklifimi izah 

ediyorum. 
BAŞKAN — Verdiğiniz izahat kâfi derece

dedir. 
REŞAD GÜÇLÜ (Devamla) — Benim tak

ririm okunmadı bile. Muammer Alakant 'm tak
riri hakkında söz aldım. Kendi takririm için 
söz almadım. 

Casusluk öyle bir telâkkidir ki, her gün de
ğişebilir. İngiliz'den bugün vapur alırız... (Gü
rültüler) . 

O halde kısa arzedeyim. Bu tasarı elimize 
geç geldiği için ben buradaki madde numara
larının hangi şeye tesadüf ettiğini anlıyamıyo-
rum, tetkik imkânım bulamadım. Bu bakım
dan buradaki hükümlerin çıkarılmasını, yani 
affın teşmilini istiyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bir teklifim 
var, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELAL YARDIMCI (Devamla) — Arkadaş

lar, mevzuubahis olan maddeler (A) bendinde 
125 den başlayıp 243 e kadar gelen madde
lerdir. 128 nci maddeden sonraki suçlar casus
luk, fikir suçları ve sairedir. («Anladık, biliyo
ruz» seslen) 128 nci maddeden sonraki suçla-
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n n affa dâhil edilmesini istiyorum ve bir de 
takririm var. 

Bundan yabancı Devlet lehine silâh kullan
mak ve yabancı Devlet lehine asker toplamak 
dâhil değildir. Yani 128 nci maddeden sonraki 
bütün maddelerin affa dâhil edilmesini istiyo
rum. Rica ederim bunun millî bünye ile hiçbir 
alâkası yoktur. (Alkışlar). 
. BAŞKAN — O halde şimdi en aykırı teklif 
olan Reşad Güçlü'nün takririni oya koyacağım. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Celâl Yardım
cı lehine ben aradan çekiliyorum. 

BAŞKAN — Ohalde şimdi Celâl Yardımcı'-
nm takririni okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1. Şifahen arzettiğim sebeplere müsteniden 

Af Kanunu tasarısının ikinci maddesinin (a) 
bendinde yazılı 130, 131, 132, 133, 168, 171, 172, 
135, 136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 143 ncü 
maddelerinin affa ithalini, 

2. Aynı maddenin (C) bendindeki T. C. Ka
nununun 429 maddesine mümas suçların keza 
affa ithalini arz ve teklif ediyorum. 

Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-

YUMCU (Balıkesir) — Efendim, gerek Hükü
met ve gerekse Adalet Komisyonu adına Celâl 
Yardımcı arkadaşımızın teklifinin reddini isti
yorum. Affı istenilen suçlar arasında komünist
lik, casusluk ve daha birçok Devletin emniyetini, 
Millî bünyemizi tehdit eden suçlar mevcuttur. 
Bunları nasıl affederiz arkadaşlar? (Bravo ses
leri, alkışlar). Şu halde, hisse kapılmadan Dev
letin emniyetini her şeyin üstünde tutarak rey
lerimizi kullanalım. Bunu bilhassa temenni edi
yorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; şimdi reye koyu
yorum: Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127 ve 
128 nci maddelerinde yazılı suçların istisnasiyle 
bütün geri kalanların kaldırılması şeklindeki 
Celâl Yardımcı'nm teklifini dikkate alanlar... 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi, Muammer Alakant'm teklifini tekrar 
reye koyuyorum. Bir kere daha okutayım. 

(Zonguldak Milletvekili Yunus Muammer 
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I Alakant'm önergesi tekrar okundu). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — izah edeyim. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade ediniz, 
çok rica ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam) 
la) — Arkadaşlar; daha evvel reye, reye diye 
bağırmak önceden karar vermektir. Benim tek
lifim bundan evvelki teklifin aynı değildir. Çok 
farklıdır. Bu teklifte; sayın sözcünün vermiş 
olduğu cevabın cevabı vardır. Evvelâ casusluk 
fiilini aftan müstesna tutuyorum. Bu, bir. 

ikincisi hakikaten komünist olanları aftan is
tifade ettirmiyorum; gizli cemiyet kuran ve bun
ları sevkü idare edenleri, bizzat başında bulunan
ları aftan istifade ettirmiyorum, ancak fikir ve 
kanaatlerini izhardan dolayı üzerlerine siyasi 
suç damgası yiyen arkadaşların affını istiyorum. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Sağdan «sen ne 
biliyorsun» sesleri) (ret, ret sesleri). 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFtT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Komisyon namına bu 
önergenin de reddini rica ediyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Sen ne biliyorsun diyorlar. Arkadaşlar, biz
zat Büyük Millet Meclisinde sabık iktidar par
tisinin Çalışma Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, iş
çi hukukunu müdafaa ettiğimiz için, bize komü
nistlik damgası vurmuştur. Zabıtlara geçmiştir. 

I Demokrat Partiye, yani demokratlara, komünist 
lerin bilerek yardımcılarıdır, dediler. Bu şe
kilde bizzat milletvekillerine Demokrat Parti 

I Başkanına, Genel Başkanına müteveccih olan bu 
damga, teşriî masuniyeti haiz olmasaydık, suç 
olarak alnımıza vurulmuş olacaktı. Casusları 
müstesna kılıyor, sevkü idare edenleri müstesna 
kılıyor, içtimai nizamı değiştirecek fikir ve ka
naat izhar etmiş olan siyasi suçluların affını 

I istiyorum. 
BAŞKAN — Muammer Alakant'm önergesi 

rıi kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Aksini ka
bul edenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Arkadaşlar; Emrullah Nutku arkadaşımızın 
da yine (A) fıkrasına ait, Türk Ceza Kanunu
nun ikinci kitabının 6 nci faslında yazılı suçlara 
dair bir önergesi vardır, bu teklif bundan evvel 

I reddedilmiş olduğu için, reyinize arzetmiyorum 
I efendim. (Doğru sesleri). 
| Sırasiyle diğer takrirleri okutuyorum. 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki fıkranın 2 nci maddeye ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mardin Kırşehir 
Kemal Türkoğlu Osman Bölükbaşı 

Eklenecek fıkra : 
1946 dan itibaren yapılan seçimlerde bir şah

sın veya partinin leh ve aleyhinde memuriyet nü
fuzunu kullanarak veya bu nüfuzu suiistimal 
ederek her ahngi bir şekilde müdahalede bulu
nan Devlet memurları ile îcra Vekilleri Heyeti 
üyeleri ve seçim işlerinde kanunlara göre vazife 
alıpta seçimle ilgili suç işliyenler ve Anayasanın 
beşinci bölümündeki Türklerin kamu hakları 
aleyhine suç işliyen, adam öldüren, işkence ya
pan, suç tasni eden veya iftirada bulunan veya 
bu suçları işleten Devlet memurları ile şerikleri 
hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunmaz ve 
bu hususlarda kanuni zaman aşımı bu kanunun 
neşri tarihinde başlar. 

BAŞKAN — 1946 dan itibaren olan kısmı 
mürura zamana uğramış bulunmaktadır. Bunu 
reye koymak imkânı tabiî olmıyor. 

Osman Bölükbaşı! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; 1946 dan itibaren yapılan se
çimlerde işlenmiş olan suçların müruru zaman 
dolayısiyle takip edilemiyeeeği ifade ediliyor. 
Takdir edersiniz ki, müruruzamanı kesen bâzı se
bepler vardır. Hukuk Devletini 14 Mayısta kur
duğumuzu iddia ettiğimize göre, bundan evvelki 
kanunsuz zamanlarda ortaya konmuş olan müru
ruzamanı ileri sürerek, istikbal için bu gibi suç
lara ait bir tedbir almazsak, en büyük hatayı ir
tikâp etmiş oluruz. (Gürültüler). (Hata yok 
sesleri). 

Müsaade buyurun da dinleyin efendiler... 
Çok konuştunuz. Müsaade buyurunuz da, başka
larının kanaatlerine hürmet ediniz. Yanlışsa 
çıkarırsınız, tashih edersiniz. Ben bu gürültünün 
tazyiki altında hür olamam! 

Arkadaşlar; 1946 da çıkarılmış olan bir ka
nunla bu işler altı aylık bir müruruzamana tâbi 
tutulmuştur. Ama bu kanunun hükümleri işe
miş midir1? Memurin Muhakemat Kanunu orta
da iken, bizzat bu suçlarm işlenmesinde müessir 
olan Hükümet iş başındaydı. Bunların hâkim 
olduğu bir zamanda müruruzaman nasıl iddia 
edilebilir? Millî iradeye karşı işlenmiş suç telâk-
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ki ettiğini programında tesbit eden Demokrat 
Parti, kendi taahhüdüne muhlif hareket etmek 
niyetinde inidir? 

SOLDAN BÎR SES — Politika yapma. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Poli

tika yapmıyorum. 
BAŞKAN — Muhavere yapmayınız. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis-

bey müdahalelere siz mâ;ni olmuyorsunuz, ben 
cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum. 

BAŞKAN — Siz benden evvel konuşuyor
sunuz, bu suretle müdahalelere mâni olunamıyor. 
Lütfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
memlekette mesuliyeti fiilen ortadan kaldıran hu
kuki ve fiilî setler mevcut olduğunu Hükümet 
programı üzerindeki tenkidimde söylemiştim. 
Biz adaleti harekete geçirmek bu setlerin ortadan 
kaldırılmasını istediğimiz zaman, bu tabiî ve 
mâkul olan talebimiz bir nevi kindarlık olarak 
Başbakan adnan Menderes tarafından ifade 
edilmişti. Fakat bu sözleri söyliyen Adnan Men
deres, şu sözleri de söylemekten çekinmemişti : 

«Şayet geçmişte işlenmiş suçları işledikleri 
zaman siyasi ve idari baskılar neticesinde ka
nun hükümlerini harekete getirilmiyerek takip
siz ve cezasız kalmışsa bu gibi suçlarm işlendi
ği zamanlarda yürürlükte olan kanunlar gere
ğince hareket edileceğinden asla şüphe edilme
melidir!» (Tamam sesleri) Müsaade buyurun 
arkadaşlar. Demek Halk Partisi bu memlekette 
20 sene daba baskı ile iktidarda kalmış olsaydı 
o 20 senede memleketin içinde işlenen suçlar ve 
kanunsuz hareketler yine bir müruruzaman kay-
diyle silinip gidecekti. Bu sebeple derhal işaret 
edeyim ki, müruruzaman kaideleri asla memle
ketin hakkını çiğniyen insanları himaye etmeik 
için konmamıştır ve konamaz. Böyle bir kaide
yi koyacak olursanız, 1954 de siz veya başka 
bir parti iş başına gelirse, bu suçlar üzerinde 
beş veya altı ay geçti diye, bu milletin hakkı 
aranmıyacak mıdır? (Soldan gürültüler). 

Hukukta müruruzamanı kesen birtakım se
bepler vardır. Dâva açmak imkânı milletin elin
den alınırsa, suçluyu takibetmek imkânı yoksa, 
müruruzaman vardır, denebilir veya böyle bir 
iddiada bulunulabilir mi? Alelade işlerde bile 
bu esas cari iken, yeni bir devrin açıldığını id
dia eden bizler, müruruzaman maskesi altında 
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veya müruruzaman vardır diy« iktidar olarak 
fbir iddiada bulunabilir v-e suçluları himaye 
edebilir miyiz? Bu hususta müruruzaman bahis 
mevzuu olamaz arkadaşlar. 

1946 da suç işliyenleri. Tecziye etmek için 
tedbir almadığımız takdirde 1950 de Demokrat 
Parti iktidarının, 1958 de başka bir iktidarın 
aynı yolda yürüyeceğine dair bu millet haklı 
bir kanaate varacaktır. Hiç kimse melek değil
dir. Bunlara bağlanan vali ve kaymakamların 
(bu müsamahanın tesiri .altında bunu kendi mak
sadı aslisi olarak kullanmıyacağını temin ede
cek bir kimse varsa ben iddiamdan şimdiden 
vazgeçerim. Cumhuriyet Halk Partisi 14 Ma
yısta dürüst bir seçito yapmışsa bu, milletin mâ
nevi tazyiki altında olmuştur. Her hangi bir ik
tidar bu tazyikten mahrum olduğu takdirde ik
bal mevkiinden ayrılmamak için aynı yollara 
saparsa ine ile karşı koyaeağız, isyan mı edece
ğiz? Ne ile buna mâni olacağız? (Milletin ira
desi ile sesleri) 1946 da da milletin iradesi te
celli etmişti. Sizler ondan dolayı ıstırap çekmiş 
insanlarsınız. Ne çabuk unuttunuz? (Kimden 
şüphe ediyorsun sesleri) Herkesten şüphe ede
bilirim. Biz teminatı kanundan bekleriz. Lâfzi 
teminat bu milleti tatmin etmez. Kimsenin bu 
'kürsüde kendi melekliğinden bahsetmeye hafckı 
yoktur! 

Kaç vali iş başından uzaklaştırılmıştır? 
BAŞKAN — Sözleriniz bu mevzu ile alâkalı 

değildir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tama

men bu mevzu ile alâkalıdır. 
BAŞKAN — Katiyen değildir. Başka zaman 

bu mevzu için bir sual takriri getirirsiniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 46 se

çimlerinden dolayı kimler tecziye edilmiştir 
arkadaşlar bilir misiniz? Bir öğretmen Demok
rat Parti lehine propaganda yaptı diye vazife
sinden uzaklaştırılmıştır. Fakat diğer taraftan 
1946 seçimlerinde sizin aldığınız reyleri başka
larına devredenler, valiler ve kaymakamlar 
bugün dahi ikbal mevkiinde oturmaktadırlar. 

Biz bir müruruzaman ileri süreceğiz bunları 
affedeceğiz onlar yine yerlerinde kalacaklar 
ve ilerde de herkes bundan cüret ve cesaret 
alarak bildiğini yapacak. Bunu mu istiyorsu
nuz arkadaşlar? 

Sonra arkadaşlar; Türkler Anayasa ile ik
tisap edilmiş- kamu hakları vardır. Bunlar aley-
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hine sayısız suçlar işlenmiştir, irtikâp edilmiş
tir. Bunların kaç tanesi kanun huzuruna çık
mıştır? Biliyorsunuz Van'ın Özalp İlçesinde 33 
vatandaş bir kumandanın emriyle kurşuna di
zildiği zaman senelerce bir kimse ağzını açp da 
şikâyet etti mi? Şikâyet edenlerin dilekçesi se
nelerce arzuhal encümeninde uyutulmadı mı? 
Böyle bir devri tasfiye ettiklerini iddia eden
ler nasıl olur da müruruzamanla suçluları af
fedebilirler. Şarklı milletvekillerine hitap edi
yorum, Şark' ta milletin ıstırabını bu kürsü
den terennüm etmelerini rica ediyorum! Yal
nız 33 vatandaş mı kurşuna dizildi?. Yapılan 
sayısız işkenceler ne oldu? Sizin Başbakanın 
bir ithamını bu kürsüden okuyacağım. Bu it
hamı yapan Başbakan, bunun icabını yap
mak için herkesten evvel harekete geçmeli idi. 

Arkadaşlar, iktidar partisine hitap ediyo
rum, 14 Haziran Çarşamba günlü sizin naşiri 
efkârınız olan Zafer Gazetesinde bakınız 
ne diyor şimdiki Başbakan: 

«Kanuni yollardan saparak millete hürriyet 
havası teneffüs ettirmiyen valileri lâyik olduk
ları şekilde tecziye edeceğiz» diyor. 

Kanuni yollardan saparak millete hürriyet 
havası teneffüs ettirmiyen ve diledikleri şekil
de at oynatan valiler hâlâ yerlerindedir. 1946 
senesinde bu sözü söylemekle efkârı umumiye 
huzurunda taahhüde giren bir Başbakan, bu 
taahhüdü tamamiyle nakzeden bir tasarının al
tına nasıl imza atmıştır? Bunu hayretle karşılı
yorum. 

Arkadaşlar Şark vilâyetleri hakkında Hü
kümet programında hususi bir hüküm bulun
madığından dolayı bâzı tenkidler yapıldı. 
Memleketi ikiye ayırmak doğru değildir, gibi 
bir sözle üzeri kapatılmak istenmiştir. Bu hu
susta Başbakan ne diyor? (Soldan «sadede 
gel» sesleri) Sadetteyim arkadaşlar, Hükü
met Başkanının taahhütlerinden bahsediyorum. 
Doğu'da suçsuz ve günahsız vatandaşları mah
kemeye sevketmeden kurşuna dizenler, Osman
lı İmparatorluğunda bile görülmiyen işken
celeri yapanların tecziye edileceği, yani bu gi
bi ithamlar bir Başbakanın ağzından çıkmış 
olduğuna göre, elbette mesnetsiz telâkki edile
mez. önüne gelen vatandaşları kurşuna dizdi
ren varileri, komutanları af yoluna mı gidece
ğiz? Dersim'de eşkiya takip etmek bahanesiy
le çocukları süngüden geçiren kumandanları 
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af mı edeceğiz arkadaşlar? I 

BAŞKAN — Lütfen seçim suçlarından bah
sediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bizim 
takririmizde bu da vardır. 

BAŞKAN — Onun sırası gelince söylersiniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Öner

gemin içinde bunlar da olduğu için fikrimi mü
dafaa ediyorum. 

Arkadaşlarım, öğleden evvelki konuşmamda 
da arzettim, bu memlekette vatandaşın siyasi 
hak ve hürriyetlerini bir ferde karşı korumak 
için tedbir almaya lüzum yoktur. Asıl bunları 
Hükümete karşı korumak lâzımdır. Bu milletin 
Hükümet denilen şeyden o kadar yüreği yan
mıştır ki «Beylik çeşmeden su içme» bir ata 
sözüdür. Bu, zemzem de aksa yanaşma demek
tir. Bunun sebebi yapılan işkence, yapılan zu
lümdür. 

Bu hakikat ortada dururken millete meza
lim yapmayı reva gören adamları, Şark'ta ya
pılan mezalimin mesullerini af mı edelim? Bu 
takdirde istikbali nasıl emniyet altına alırsınız? 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Mem
lekette huzur istiyoruz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bunu 
memlekette içinde kin bulunan insanlara huzur 
vermek için mi istiyorsunuz1? Arkadaşlar cemi
yetin huzura kavuşabilmesi için günahkârın 
tecziye edilebileceğine dair vatandaşın vicda
nında bir itimat olmalıdır. Ben yarınki huzuru 
düşünüyorum. Ali'ye Veli'ye kindarlık olsun 
diye değil! Siz bugünkü huzuru düşünüyorsu
nuz âma yarınki huzuru ihmal ediyorsunuz 
Emrullah Bey! 

Medeni bir Devlet eşkiya takibetmek baha
nesiyle kadınları ve çocukları öldüremez. Bu 
tarihimizin silinmiyecek bir hadisesidir. Şark'lı 
Milletvekilleri geliniz.. Burada siz konuşunuz! 
Bunların hepsini unutacak mısınız arkadaşlar? 
Mazinin üzerinden bir sünger geçireceğiz, on
dan sonra yeni devir t açtık diye milletin karşı
sına çıkacağız... 

tşt benim istediğim şeyler bunlardır. Seçim 
suçlarını affettiğiniz zaman bunu, idare ciha
zım yarın kendi maksadınıza kullanacağınızın 
bir delili olarak kabul etmemek için sebep ka
lır mı? Bunun aksini hiçbir kimse iddia ede
mez. Hiçbirimiz gökten inmedik. Bir çoklarımız { 

.1950 0 : 3 
bu 27 senelik devrin adamlarıyız. Rozetimizi de
ğiştirmekle her şeyden rucu ettiğimizi her şe
yimizi değiştirdiğimizi iddia edemeyiz. (Gürül
tüler, «sadede gel» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen sadede geliniz, madde 
üzerinde konuşunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İstiyo
ruz. İtiyatlar rozet değiştirmekle değişmez! 
(Sadede sesleri) 

Sadedin ve hakikatin ta kendisidir! Pekâlâ 
sinirlenmeyin, sadede geliyoruz. 

Seçim suçlularının tecziyesini istiyoruz. 
1946 seçimlerini yapmış olan icra Vekilleri He
yetinin tecziyesini istiyoruz. Siz mi Hilmi 
Uran'ı affedeceksiniz? Meydanlarda binlerce 
nutuk söylediniz. Birçok namuslu vatandaşları 
iftiralarla hapse atanları affedecek misiniz? 
Demokrat Partiye Kızıllar Partisi diyen Sökmen-
süer'i mi affedeceksiniz? 

Bugün hangi safta bulunursak bulunalım, 
beş senelik müşterek bir maziye sahibiz. Söyle
diklerimizi unutmamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu teklifiniz ayrı bir kanun 
mevzuudur. Müruruzaman olduğu için, ancak 
kanun teklifi getirmeniz lâzımdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tekli
fim de vardır. Benim teklifim üzerine Adalet 
Komisyonu müzakereye çekilir. 

BAŞKAN — O olmaz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Eğer 

bu, bir teklif meselesi ise Adalet Komisyonu 
müzakereye çekilsin ve benim teklifi konuşsun. 

BAŞKAN — Bu teklif ile olmaz. Siz eğer 
bunların tecziyesini istiyorsanız ayrıca bir ka
nun teklifi yaparsınız. Bunun Af Kanunu ile 
hiçbir alâkası yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Pekâ
lâ, onları da affedin. 

BAŞKAN —- Biz onları da affediyoruz. 
KOMİSYON ADINA MÜFİD ERKUYUM-

CU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa göre müruru 
zaman cezayı bütün neticeleriyle beraber ıskat 
eder. Bunu kesen sebepler suçlu hakkında tah
kikat yapılması, suçlunun tevkif edilmesi, 
suçlu hakkında gıyabî bir hüküm verilmesi gibi 
sebeplerdir. Bunlar haricinde sevkedilecek bir 
kanun hükmü ile müruru zamanın kesilmesine 
imkân yoktur. Bu, ceza nazariyeleri ve ceza 
prensipleri ile de kabili telif değildir. Bu su-
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retle suçlunun müktesep haklarının ihlâl edil- I 
meşine imkân yoktur. Kaldı ki, bizim bu ka
nunla daha ağır suçları değil, seçim suçu gibi 
hafif suçları da affetmemiz adalete uygun bir 
harekettir. 

Esasen katil ve saire gibi suçlar tasarıda 
istisna edilmiştir. Bu itibarla Osman Bölükbaşı 
arkadaşımızın teklifleri yerinde değildir. Ko
misyon adına teklifinin reddini rica ediyoruz. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bölükba
şı arkadaşım müsterih olsunlar. Bu kanun bu 
cemiyette mevcut huzursuzluğu ortadan kaldır
mak için getirilmiştir. Bunun bütün ruhuna 
sadakat göstereceğiz. Bu sadakat kelimelerle 
değil, elimizdeki müeyyidelerle muhafaza olu
nacaktır. Bu müeyyideler zalimlerin, kötülerin 
yalnız cezasız kalmasına değil, onların bir daha 
yapacağımız ve kabul ettiğimiz kananlarla, kıs
kıvrak bağlamak ve bir daha kımıldanamaz bir 
hale getirmekle bunu tahakkuk ettireceğiz. Lâfla 
değil Bölükbaşı! Biz bu meselede Büyük Mecli
sin kabul edeceği müeyyidelerle o zalim insan
ların ruhunu bir daha harekete gelemiyecek 
hale getireceğiz, işte istediğimiz budur. Hayır 
üzülme, burada lâftan bahsetmiyoruz görecek
siniz ! 

Bakınız bir Seçim Kanununun kabul edil
mesi bu memlekette ne muazzam inkılâp meyda
na getirdi. Yani vatandaşın harekete gelmesi im-
nmı temin etti. Dikkat etmenizi rica ederim, 
bütün komünist dünyasında eksik olan 
âsi değildir, menfi değildir, gayrime m -
nun değildir. Bu gayrimemnunlarm hare
ket haline getirme imkânından mahrum 
bulunan teşriî imkânsızlıktır. tşte o teşriî 
imkânlar verilmedikçe görüyorsunuz ki, mil- [ 
yonlar ve milyonlar harekete geçemiyor. Türk 
milletinin eline bu teşriî imkânı veren vatan 
çocuklarını sevgiyle karşılıyorum. Böylece teş
riî yoldan giderek zalimlerin silâhını ellerinden 
alacağız. Üzülmeyin Bölükbaşı. Burada bunu 
tahakkuk ettireceğiz. (Alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — înşa-
allh. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) - , Muh
terem arkadaşlar; Sayın Bölükbaşı'nm konuş
maları dolayısiyle bendeniz bir noktayı tavzih 
etmek istiyorum, takriri.üçe ayırıyorum. 

BAŞKAN — Yalnız teklif hakkında konu
şacaksınız. I 
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MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Tabiî çok 

kısa olacaktır. Hiç merak etmeyin. 
Bunlardan biri, 1946 senesindeki seçim suçlu

ların affedilmemesi meselesidir. Müruru za
man ve kanun meselesi olduğu için bunun üze
rinde durmaya mahal yoktur. 

İkincisi; 1950 senesindeki suçluların bu şe
kilde takibe mâruz kalmaları lâzımdır ki, buna 
bendeniz de iştirak ederim. Fakat asıl benim 
söz almama sebep olan mesele arkadaşımızın 
Şark mebuslarına olan hitabıdır. 

Arkadaşlar; biz Şark, Garp diye ayrı bir 
şey gütmüyoruz. (Sağdan ve soldan bravo 
sesleri, alkışlar). Biz vatanın her köşesini mü
savi addediyoruz, ve memleketi bir bütün ola
rak telâkki ediyoruz. Gerçi sabık iktidar zama
nında bâzı idareciler tarafından Şarkta bâzı suç
lar işlenmiştir. Fakat bunlardan müruru zama
na tâbi olmıyanlar hakkında takibat başlamış
tır. Arkadaşım müsterih olsunlar, Demokrat 
Parti bunlara el koymuştur. Bu itibarla bun
lar için ayrı bir ikaz ve teşvika lüzum kalma
mıştır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bölükbaşı'nın teklifini oyunu
za sunuyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Takrir 
sahibi sıfatiyle cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen

dim, Osman Bölükbaşı arkadaşımla beraber ver
diğimiz teklifin muhtelif kısımları vardır. Ev
velâ seçim suçlarına ait olan kısımlar, bir de 
umumi cinayetler, kitle halinde katliâmlar var
dır. Onların aftan istisnasını istiyoruz. Seçim 
suçları 1946 da başlamış, 1950 ye kadar devam 
etmiştir. 1948 de ara seçimi yapılmıştır. Bu 
ara seçimine bendeniz müstakil aday olarak 
girdim. Demokrat Part i iştirak etmemişti ve 
seçimi bendeniz kazanmıştım. Mardin Milletve
killeri burada,, onları işhat ederim, gelsinler 
söylesinler. 

BAŞKAN — Zaman aşımına uğradı. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Ben 

seçim kurulu hakkında, Savur'da 22 sandık di
ye uydurulan yalanlar hakkında müracaat et
tim, tahkikat yapılmasını istedim. (Zaman aşı
mı vardır, sesleri). 

BAŞKAN — Takrir hakkında konuşunuz 
Kemal Bey, sonra sözünüzü keserim. 
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KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Müruru 

zamana uğramamasını istiyorum. Suçluların 
tecziye edilmelerini istiyorum. 

BAŞKAN — Kemal Bey Müruruzaman var
sa ne yapalım? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, takrir yerindedir, arzedeyim, istisna hü
küm arasına, kanunları çiğniyenlerin aftan 
istifade etmemeleri lâzımgeliyor. (Gürültüler). 
Rica ederim sözümün kesilmemesini istiyorum. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Müzakerenin 
sabote edilmemesini rica ederim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Dinle
yin, rica ederim biraz muhalefete de hürriyet 
verin, söz hürriyetini verin. (Soldan gürültüler) 

Arkadaşlar bu Mecliste sekizinci Meclise 
nazaran değişmiş birşey -görmüyorum. Yine 
muhalefet susturuluyor. Yine serbest konuşma
ya imkân yoktur. (Soldan gürültüler, kapakla
rı çarpmalar, bağırmalar). 

BAŞKAN •— Lütfen susalım. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin).— Yine ki

fayeti müzakere takrirleri veriliyor. Yine ekse
riyet Partisi tarafından milletvekilleri üzerinde 
baskı yapılmaktadır. (Soldan şiddetli gürültü
ler, kapakları çarpmalar, bağırmalar). 

Türk Milleti bunu gayet iyi takdir edecek
tir. Bundan evvelki iktidarın yaptığını size de 
yapacaktır. Türk Milleti uyanıktır. (Soldan 
«Meclise hakaret ediyorsun» sesleri, «İsimle ko
nuş, kafanı kullan» sesleri) 

Düşünerek konuşuyorum, tahammül edin, 
dinleyin, tahrik etmeyin. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Hakarete 
tahammül edilmez. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, teklifimiz gayet vazıhtir, bâzı suçların 
aftan istisna edilmesini istiyoruz ve bunlar hak
kında süre aşımı hükümlerinin tatbik edilmeme
sini, yani kanunun neşri tarihinden itibaren 
süre ..aşımının başlamasını istiyoruz, isterseniz 
kabul edin, isterseniz etmeyin. Fakat Türk ef
kârıumumiyesi uyanıktır. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. Yalnız bu mev
zu üzerinde konuşunuz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, verilmiş olan önergede 1946 seçimlf-
rinin suçlularının bundan muaf tutulmaları hak
kındaki teklif aleyhinde konuşacağım. 
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I Arkadaşlar, biz her şeyden evvel bir hukuk 

ve nizam Devletiyiz. Meclisimiz de ayni pren-
I sipleri güden bir Meclistir. (Bravo sesleri) Bir 

defa 1946 yılındaki seçimlerin yapılış şeklini 
tedvin eden hükümleri ihtiva eyliyen kanunun 
son maddesindeki zaman aşımı ibaresini kabul 
etmemek demek, kanunu hiçe saymaktır. 

Arkadaşlarım, Meclisin 1946 dan sonra çı
kardığı kanunların meşru bir esasa dayanmadı
ğını söylediler. Ben 1946 yılında bu Meclisin 

I naçiz bir üyesi olarak bulundum. 
1946 yılının meşru esaslara dayanmıyaıı 

Meclisinin vereceği kararların keenlemyekûn 
addedilebileceği yolunda haykırmış bir arkada
şınız isem de, bugün şu anda şunu söylemek 
istiyorum ki, rejim değişikliği 14 Mayıs 1950 
de olduğuna göre, hakiki bir demokrasi esasına 
dayanmıyan eski Meclisin verdiği kararları 
keenlemyekûn addedersek bir çıkmaza gireriz 
arkadaşlar. Hattâ Sultan Hamid'in imzasını ta-

ı şıyan nizamnameler vardır ki, bugün halâ me-
1 riyettedir. Bunlardan birkaç tane misal verme k 

mümkündür. Binaenaleyh rejim değişikiklerin-
den evvelkileri de muteber addetmek zaruretin-
deyiz. O temas ettikleri suçlar zamanaşımına uğ
ramıştır. Fakat bundan sonra bu türlü hareket
lere meydan vermiyeceğiz. 

Her şeyden evvel nazarı dikkatinizi celbet-
mek istediğim bir nokta vardır. Mardin Millet
vekili Kemal Türkoğlu'nun ağzından kaçırdı
ğı bir söz beni rencide etmiştir. Şimdiki Meclis 
de geçen devredeki Meclisin aynıdır dediler. 
Asla öyle değildir. Bunu huzurunuzda kendisi
ne reddeder ve kemali iftiharla söylerim ki, bu 
Meclis dünyada eşi ender bulunan bir Meclis
tir. Bu Meclise hiçbir suretle 1950 yılından ev
velki Meclisin ayni olamaz. Kendisine teessüf 
ederim, arkadaşlar. (Alkışlar) 

DEVLET Ba.FEVZÎLÛTFtKARAOSMAN-
|)ĞLU. (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, bura
ca konuşan bir iki zat, şimdi şurada kıymetli 
arkadaşımın söylediği gibi, Kanunun müzakere
sini esasından çıkarmış bulunuyorlar. Burada B. 
M. Meclisinde muhalefet partisiyim diyerek, 
Şendisine o süsü vererek ancak bir kişi taraf ni
dan temsil edildikleri halde... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sözünü 
geri al, haddini bil I Senin kadar söz sahibiyim. 

- (Gürültüler) 
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FEVZİ LÛTPI KARAOSMANOĞLU (De- I 

vamla) — Bu Mecliste tahrik hayası estirme
lerine imkân yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tama
men reddederim, şahsıma tecavüzdür. Reis Bey, 
buna asla rıza gösteremem! 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum, hatibin 
sözünü kesmeyiniz, rica ederim Osman Bey. | 
(Gürültüler) I 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Bu Mecliste tahrik havası estirmele
rine imkân yoktuı. Bu Meclisin azameti, bu 
Meclisin asaleti, ta Milli Mücadeleden beri bu
rada hâkim olan havadan bu Mecliste bulunan 
arkadaşların ruhunda bir tahrik havası ve bir 
tahrik ruhu yaşatılamaz ve yaratılamaz! (Bra
vo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN —• Sadede geliniz. Karaosman- j 
oğluû I 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Ben de sizin içinizden çıktım dedi, 
hayır arkadaşlar hiçbir zaman bizim içimizden 
çıkmamıştır, biz ayrı ayrı yolda yürüyorduk. 
Sizleri temin ederim ki, yollarımız bugün de ay
rı, yarın da ayrı olacaktır. (Alkışlar) 

Bir başkası da Dokuzuncu Büyük Millet 
Meclisi eski Meclislere benzedi, dedi. Kendi
sinin burada bulunması Dokuzuncu Büyük Mil
let Meclisinin başka bir ruhta Meclis olduğunu 
gösteren yegâne misaldir arkadaşlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Haka
ret ediyor, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen mevzulunuza dönünüz. 
FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (De

vamla) — Burada mevzuun istediği çerçeve 
içinde ve işin icabettirdiği ruh dâhilinde konuş
mak bu Meclisin ve bu Meclisn azasını buraya 
gönderen Türk Mlletinin arzu ettiği şeydir. Bu | 

. 1960 O : 3 
kürsüden, demin bir arkadaşımızın dediği gibi, 
memleketi Şark ve Garp diye ayırması bu mille
tin içine ancak tefrika sokmaktır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Mugalâ
ta yapıyorsunuz. (Soldan, sus sesleri gürültü
ler) Söz istiyorum. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — 194G .seçiminde tesbit edilmiş seçim 
suçları affedilecektir. (Kanuna geçelim sesleri) 
hakikaten işlenmiş fakat maznunlarının ahval 
ve harekâtı kanun dâhilinde bugün tesbit edilme
miş olanları bu kanunun dışında bırakmak o 
suçluları yeniden takip etmek o suçları yeniden, 
meydana getirmek demektir. Meclisin göstere
ceği bir affüsafh zaten onlara büyük ders ol
muştur ve olacaktır. 1950 seçimlerinin bu halde 
cereyan etmiş olması 1946 da işlenmiş olan suç
lara karşı büyük bir derstir, tedip dersidir. 

Sonra yeniden birtakım suçları af içine it
hal etmemek demek bu milletin büyük civaıı-
metrliğine uymamak demektir. Affdeceğiz, 
affetmenin bir tedip kamçısı olduğunu düşüne
ceğiz. İşlenen suçların zamanın ve şartlarını da 
nazara almak zarureti vardır. O Seçim Kanunu 
ile birçok fenalıklar ve cinayetler yapılabilirdi, 
olurdu. Olanlar oldu. Fakat artık bu milletin 
içinde yeniden birtakım düşmanlar, mücrimler 
arıyarak bu milleti tekrar rencide etmemek ve 
milletin geniş kalbinden doğan affı onların üs
tüne serpmek lâzımdır. Bizim vazifemiz budur. 
(Alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN'—- Hakkınız mahfuzdur. Saat 22 
de birleşime devam etmek üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati: 20,05 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 2240 

BAŞKAN — Başkanveküi Sıtkı Yırcalı 

KATİPLER : Fünuan Tekeli (istanbul), Raif Aybar (Buraa) 

> <+m* — 

BAŞKAN— Oturumu açıyorum. 
Aynı mahiyette iki takrir daha var, onu oku

tayım, ondan sonra müzakereye devam ede
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri seçimi hakkındaki 5545 sayılı 

Kanunun şümulüne giren suçların affedilmemesi 
için aşağıdaki metnin ikinci maddenin (a) ben
dinin sonuna ilâve edilmesini teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Mahmut Güçbilmez . 

«5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun şümulüne giren suçlar.> 

(Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı ve bir 
arkadaşının Önergesi tekrar okundu). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz 
istiyorum, şahsım ve partim mevzuubahis oldu. 

BAŞKAN — Size cevap verdiler. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Zabıt 

burada okuyayım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; biraz evvelki toplantımızda 
gayet süslü bir eda ile kürsüye gelen Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu arkadaşımız hepinizi de
rinden rencide ettiğine kaani bulunduğum bir 
takım ağır sözler söylediler. (Söylemedi ses
leri). Ben kaaniim. 

(Hayn? hayır sesleri), siz kaani değilseniz, 
(söylesin sesleri), (sadede gelin sesleri). 

BAŞKAN — Şahsınız ve partiniz mevzuu
bahis olmadı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, müsaade buyurun, benim şahsım ve 
paı?^fc mevzuubahis olmuştur. (Hayır hayır ses
leri, öyle şey yok sesleri). Ferıâ Lutfi Kara
osmanoğlu 'hun sözlerine ka*şı eevap vereceğim, 
bu, benim hakkımdır, bu hakkı benden Meclis 
nez 'edemez! 

I BAŞKAN — Yalnız teklifiniz hakkında ko-
I nuşacaksımz kardeşim. 
I OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 

bana ve partime tariz etmişlerdir, cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Tarizi siz yaptınız, onlar da ta
rizlerinize eevap verdiler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
de cevap vereceğim, tariz vardır, buyurun zap
tı okuyun, siz okuyun Reis Bey. («Hayır tariz 

I yoktur» sesleri). («Sadede gelelim» sesletri). 
Zaptı okuyorum, müsaade buyurun. Bakınız 

zaptı dinleyiniz de ondan sonra hüküm veriniz. 
BAŞKAN — Hepsini dinlediler. Zaptı... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü

saade buyurun! 
BAŞKAN — Burada okudum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tüzük 

burada, üzerinde konuşacağım arkadaşlar. (Sol
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Başkanın sözünü 
kesmesine rağmen kendisine tariz olduğunda di
renen kimsenin cevap verip vermemesi Meclise 
aittir. 

Şu zaptı okuyacağım. Siz bunda tariz gö
rürseniz cevap vermesi için kendisine söz ver
mek sizin salâhiyetiniz dahilindedir : 

«Burada, Büyük Millet Meclisinde muhale
fet partisjhdenim diyerek, kendisine o süsü vere
rek, ancak bir kişi tarafından temsil edildikleri 
halde....» işte bu sözler dolayısiyle kendisine ta
riz edildiğini iddia ediyor. (Soldan, tariz yok ses
leri, gürültüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müsaa
de buyurun, devamı var. 

BAŞKAN — «Bu Mecliste tahrik havası es-
I t irmelerine imkân yoktur.» 
| OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Dikkat 
i ediniz, biz estiriyoruz. 
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BALKAN — «Ben de sizin içinizden çıktım I 

dedi, hayır arkadaşlar, hiçbir zaman bizim içi
mizden çıkmamıştır, biz ayrı, ayrı yolda yürü
yorduk, yollarımız başkadır...» 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu ta
riz değil mi? 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; bu hususta 
Osman Bölükbaşı'ya söz verilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar.... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — 14 Ma
yıs demokrasisi! Hukuk Devleti! (Gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlr çok rica ediyorum, 
sükûnetle devam edelim. Buyun Kemal Türk-
oğlu söz sizindir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) - Geçen 
oturumda sayın arkadaşım Kemal özçoban şah
sıma taarruzda bulundu. (Gürültüler). (Esas- ı 
tan ayrılıyor sesleri). 

BAŞKAN — Şahsınıza taarruzda bulunmadı. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bulun

madı ise-mesele yok. Bulundu ise iade ediyo
rum. 

Teklifimiz dolayısiyle Şark'ta yapılan birta
kım mezalimden Osman Bölükbaşı arkadaşımız 
bahsetmişti. Sayın Diyarbakır... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Yalnız Seçim Kanununda yap
tığınız teklif dolayısiyle (Gürültüler). 

Lütfen sükûnetle takibederseniz hem onlar 
kısa keserler, hem de biz işimizi çabuk bitiririz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Tek
lifimiz, yapılmış bâzı katliamlar vardır, mezalim 
vardır, onların affedilmemesi için, bir zaman 
aşımı süresi kabul edilmemesine dairdir. Mus
tafa Ekinci arkadaşım Şark, Garp diye bir mo 
sele yoktur dediler. Ben de bu kanaatteyim. Va
tan bir bütündür. Şark, Garp yoktur. Ancak 
memleketin muayyen parçalarında bâzı yerlerde 
uzun yıllardan beri mezalim yapıldığı ve bu zu
lümlerin bugüne kadar takip ettirîlmediği de bir 
vakıadır. Bu nasıl inkâr edilebilir? Bilhassa 
bunun bîr Diyarbakır Milletvekili tarafından, 
haksız yere sürgün edilmiş bir Diyarbakır Mil
letvekili tarafından söylenmesi esefle kaydedile
cek bir vakıadır. 

BAŞKAN — Siz şahsınız mevzuubahs oldu 
diye söylerken şahsa hüeum ediyorsunuz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Meclis
te muhalefetin susturulduğunu isterseniz ispat 
edeyim, istemezseniz susayım. (Gürültüler). I 
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OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) -

Teklif hakkında söyleyeceğim. 
Sayın arkadaşlar; Türk Milleti bugün bütün 

dikkatini şu müzakerelerimize çevirmiş bulun
maktadır. Bir Af Kanunu mevzuu üzerindeyiz. 
Bunu biran evvel intacetmek Türk Milletinin tet
kik ve tahkikma arzetmek lâzımgeliyor. Fakat 
müzkerelerîmizi daima bir çıkmaza götürmek, is
tidadı belirmiş şahsi ve hususi bâzı meseleler ih
tiyar edilmiş bulunuyor. Çok rica ederim, mev
zuu değiştirmemek ve bu kanunu biran evvel 
buradan çıkarmak lâzımgelir. (Bravo sesleri). 

Şimdi Osman Bölükbaşı arkadaşımızla... (Gü
rültüler). (Bu meseleyi bırakalım sesleri). 

Arkadaşlar; rica ederim, onların teklifleri 
hakkında konuşuyorum. Ben de teklif aleyhinde 
söyliyeeeğim. 

Osman Bölükbaşı ve Kemal Türkoğlu dedi
ler ki; 1946 seçimlerinde tekevvün etmiş olan suç
lar affın^ şümulü dâhiline girmesin, 

Riyaset Makamı haklı olarak dediler ki bu, o 
Seçim Kanunu ile müruruzamana uğramıştır. Bi
naenaleyh burada mevzuubahsolamaz. Bu arka
daşların her ikisi de bu kürsüde konuştular. Dedi
ler ki; bu mevzu mutlak ve mutlak affın şümulü 
haricinde bırakılmalıdır. 

Arkadaşlarım; biz bir hukuk Devletiyiz. Bil
hassa 14 Mayısta Türk Milleti büyük iradesini 
izhar ttmiş ye bu Büyük Meclise temsilcilerini 
göndermekle bu meseleyi kökünden halletmiştir. 
Binaenaleyh, biz Büyük Türk Milletinin mümes
silleri olarak kanunun ruhuna tamamen sadık 
kalmak mecburiyetindeyiz. 

Müruruzaman bir intizami âmme meselesidir. 
Biz de bunu teyit ettik. Ohalde bir müruruza
manı burada kaldırmak cüretini bir hukuk Dev
leti olarak gösteremeyiz. Bu hal Büyük Mecli
sin şanına ve şiarına ve hukuk telâkkisine uygun 
düşmez. Böyle bir teklif asla kabule şayan gö
rülemez. Binaenaleyh hukuk mefhumu ile ve 
kanun ruhu ile kabili telif olmıyan bu teklifin 
reddi lâzımgelir. 

ikincisine gelelim. Her iki arkadaş da dedi
ler ki Şark' ta topluluklar veya fertler aleyhin
de bâzı cinayetler ika edilmiştir. Bu cinayetle
rin, bu suçların dahi af şümulüne alınmaması 
lâzımgelir. Bu arada 33 vatandaşın kurşuna 
dizilmesini de ileri sürdüler. Müsaade buyu
rursanız buna da cevap vereyim, bu teklifinde 
yersiz ve isabetsiz olduğunu tebarüz ettireyim. 
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Filhakika bâzı illerimiz çevresinde eski ikti
dar partisinin hükümran olduğu zamanda bâzı 
vatandaşlarımız aleyhinde bâzı hareketler, bâ
zı katil hâdiseleri ika edilmiştir. Bu bir haki
kattir. Eski iktidar, teessür ve ıstırapla arze-
diyorum ki bu levhanın üzerine bir perde de 
germiştir. Fakat Demokrat Parti milletvekille
ri p perdenin altından bunları çıkardılar. Ev
velâ Büyük Millet Meclisinin harimine getirdi
ler. Buradan da hâdise Adaletin önüne gitmiş 
ve orada Türk hâkimi katî kararma iktiran et
miştir. Kurşuna dizdiren kumandan bugün 
idam hükmünün mahkûmudur. Demek ki De
mokrat Parti daha iktidarda değilken bile 
memleketin bir köşesinde ika edilen bir cina
yeti Meclisin önüne. Adaletin önüne getirmeyi 
bile bilmiş ve failleri hakkında mutlak adale
ti tahakkuk ve tecelli ettirmiştir. Şimdi ise ay
nı ruh ve aynı hassasiyet ve imanı taşıyan De
mokrat Parti elbetteki böyle fertlere karşı, 
zümrelere karşı tatbik edilen cinayetleri asla 
ihmal etmiyecek ve asla affetmiyecektir. Nite
kim tasarının E fıkrası Türk Ceza Kanununun 
448, 449, 450 ve 451 nci maddeleri gereğince 
ika edilen katil suçlarını, memleketin hangi 
köşesinde olursa olsun, affın şümulü haricinde 
tutulmuştur. Elbette ki orada ve burada, Şark'-
ta ve Garp'ta, Ortaanadolu'da, şu veya bu ada
mın teşvik veya nüfuzyle, tesiriyle bir suç iş
lenmişse o suçu işliyen de, teşvik eden de, tesir 
eden de Türk hâkimi huzuruna çıkarılacak. Ve 
lâyık olduğu cezayı görecektir. Bunlar asla af
tan istifade edemiyeceklerdir. Affın mânası ve 
tasarıdaki kanunun maddesi açıktır arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 1946 dan bu ya
na işlenen suçların affedilmemesi hakkındaki 
Osman Bölükbaşı ile Kemal Türkoğlu'nun tek
lifini reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Teklif kabul edilmemiştir. 

Arkadaşlar; yine seçimler hakkında bir az 
evvel okuduğumuz Afyon milletvekillerinin 
«seçim suçlularının» şeklindeki.. 

ÂHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Takrir sahiplerinin isimlerini okuyunuz. 

BAŞKAN — Afyon milletvekillerinden Ga
zi Yiğitbaşı ve Süleyman Kerman'ın önergesi
ni reye arzediyorum. (Anlaşılmadı sesleri) 

Arkadaşlar teklif şudur: Seçim suçluları
nın istisnalar meyanmda bulunmasını teklif 
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ediyorlar. Bu önergenin dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

Mahmut Güçbilmez arkadaşımızın bir tak
riri vardır, aşağı yukarı aynı mahiyettedir. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Ben 
takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mız takririni geri almıştır. 

Aziz Uras arkadaşımızın bir takriri var; 
okuyorum: «Şifahen arzettiğim sebebe binaen 
ikinci maddenin istisna fıkrasının sonuna Mu
zaffer Kayalıbay'm ölüm hâdisesinden dolayı 
sanık olanlar hakkında kovuşturmaya devam 
edilir» fıkrasının eklenmesini teklif etmekte
dir. («zaten istisnaya dâhil değil» sesleri) 
(Şahsi teklif olmaz sesleri) 

BAŞKAN '— İstisnalar meyanına koyuyor, 
tam olarak. (E) fıkrasındaki affın şümulüne 
giriyor. 

Buyurun Zihni Bey. 
ZÎHNÎ BETlL (Tokad) — Sayın arkadaşla

rım, ben, sadece arkadaşım Aziz Uras'in takriri 
hakkında, bir hukukçu arkadaşınız sıfatı ile, 
bir iki cümle ile mâruzâtta bulunacağım, önce
den tebarüz ettirmek isterim ki, yerine göre 
affın da ceza gibi ıslah eden bir tedbir olduğu
na inananlardan olduğum için Büyük Meclisi
nizin af yetkisini kullanmasına taraftar bulu
nuyorum. 

Ancak, öyle hâdiseler olabilir ki, kendilerini 
ihata veya tevlit eden şartlardaki hususiyetler 
itibariyle, bu hâdiselerin affedilmemesi, affedil-
memesine nazaran, adalet bakımından, daha 
faydalı görülebilir. Sayın Uras'm sözünü etti
ği konu böyle hâdiselerdendir. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre Muzaffer 
Kayalıbay'm Ölümü hâdisesi münasebetiyle 
Ömer inönü hakkında yetkili adalet mercileri 
tarafından tahkikat yapılmaktadır. Hâdise bir 
suça konu mudur? Faili kimdir? Bilmiyoruz. 
Bunu, her vakit her türlü tesirden âfcftde olarak, 
şerefle vazife görmekte bulunan adliyemizce 
yapılmakta olan tahkikat sonunda öğreneceğiz. 

Hâdise, bir suça konu teşkil ve Türk1 Ceza 
Kanununun 448, 452 ve 455 nci maddelerinden 
birisine tevafuk edebilir. Sözü geçen kanunun 
452 ve 455 nci maddelerine uyan (Müessir fiil 
ikaı suretiyle ölüme sebebiyet vermek) veya 
(Tedbirsizlikle ölüme sebebiyet vermek) cü-
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rümlerinden birini vücuda getirdiği takdirde I 
hâdfşe, tasarının taşıdığı hükümlere göre, affın 
şümulüne dâhil olacak ve fiil hakkında, failin 
kim olduğunun araştırılmasına lüzum görülmek-
sizin, sadece fiilin affın şümulüne dâhil oldu
ğundan bahisle takipsizlik kararı verilebilecek
tir. Böyle bir netice, bir suça adının haksız 
olarak karıştirildığım, masum olduğunu sami
miyetle ifade ve iddia eden bir vatandaş için f 
âdil olamaz. Hâdisede sanık olduğu iddia edi
len Ömer inönü hiç şüphe yok ki, kanun naza
rında sadece bir vatandaştır. Fakat hâdise, 
onun adı etrafında siyasi tezahür ve akislere ve
sile olmuş ve tarihî bir ailenin şeref ve haysiyet 
tini ilgilendiren bir mahiyet almıştır. (Soldan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, bilâhara 
mütalâalarınızı bildirirsiniz. 

ZÎPINl BETİL (Devamla) — Nitekim, 
âmme efkârı hâdise ile yakından ve hassasiyet
le alâkalıdır. Bu itibarla, Muzaffer Kayalıbav'-
ın ölümü hâdisesi affın şümulünden istisna 
edildiği takdirde, hâdisenin su-ça konu olup ol
madığı ve failin kim olduğu anlaşılacaktır, 
hâdise suça konu teşkil etmediği veya edip de 
failin Ömer înönü olmadığı meydana çıkınca da 
inönü adı mücerret bir isnadın, haksız bir id
dia ve ithamın azap veren tesirlerinden haklı 
olarak korunmuş olacaktır. 

Görüyorsunuz ki, saym arkadaşlar, Aziz 
Uras'm teklifinin kabulü, Muzaffer Kayaklı-
bay'ın ruhunun aziz kalmasına mâni olmıyacak, 
adalete zarar vermiyeeek ve aynı zamanda hay
siyet ve şeref duygusuna olan bağlılığımızı bir 
kere daha tebarüz ettirmekliğimize vesile olacak
tır. (Sağdan bıravo sesleri şiddetli alkışlar). 

. ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFÎT 
ERRUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar; Ömer inönü hakkındaki ihbar kasten 
katildir. Katil suçları esasen affın şümulü ha
ricinde bırakılmıştır. Bu itibarla tahkikat de
vam edecektir. Suçu sabit olursa cezasını çeke
cektir, aksi sabit olursa âdemitakip kararı ve
rilecektir. Biz Af Kanununun prensipleri üze
rinde duruyoruz. Şahıslar üzerinde kanun te
sis edemeyiz. 

Bir Halk Partili arkadaşımızın böyle bir tek
lif y^pmas^ıa-mânâsını anhyamıyoruz. *Bu iti
barla bir pajitika meselesi yapılmamasını bilhas-
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sa kendilerinden rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, ben

deniz hukukçu değilim. Ama'biras evvel hukuk 
çu Zihni Betil arkadaşım, 455 nci madde şümu
lüne gerdiği takdirde bu iş kovuşturmadan 
kalkacaktır demişlerdir. (Öyle şey yok sesleri) 
Mesele yok öyle ise. Müsamahanızı rica ederim, 
mesele yok. Zaten bizim istediğimiz de budur. 
Ünlü bir aile babasının hissine mâkes olmaktan 
ibarettir. Bunda ne politika ne de bir entrika 
yoktur. 

BAŞKAN — Aziz Uras'm teklifini oyunuza 
arzediyorum. Dikkate almayı kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir-. 

Efendim eğer konuşmalara müdahele etmez
sek sizi temin ederim hem çabuk müzakere yap
mış oluruz, hem de müzakereler selâmetle cere
yan eder. Ayni zamanda hepimiz konuşmak için 
vakit buluruz. 

Şimdi bir takrir var okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Af Kanunu tasa

rısının ikinci maddesine şu fıkranın eklenmesi
ni teklif ediyorum. Teklifimin Yüksek Meclise 
arzını saygı ile rica ederim. 

(Polis ve jandarma karakollarında ve bütün 
Devlet dairelerinde vatandaşlara işkence etmiş 
olan suçlu memurlar da birinci maddenin şümu
lü dışında bırakılmıştır). 

BAŞKAN — Bu teklifin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

SAÎD BÎLGÎÇ (İsparta) — Efendim söz 
istedim. 

BAŞKAN — Daha evvel istemediniz. (İm
zası okunmadı sesleri) 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) — imzam da 
okunmadı. 

BAŞKAN — imzanızı isterseniz okutayım, 
Zapta geçsin. (Konuşsun sesleri) Olmaz, reye 
kondu bitti. 

SAİD BIL0İÇ (Devamla) — Yıldırım harbi 
mi var i Reis Bey?. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar ikinci madde
nin (A) fıkrasına ait başka bir teklif yoktur. 

Binaenaleyh fıkra fıkra kabuM de esasen 
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biraz evvel kararlarınıza iktiran etti. Şu halde 
ikinci maddenin başından (A) fıkrasının sonu
na kadar olan kısmı okutup reyinize arzede-
eeğim. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar, bu kanunun 5 nci maddesi hük
mü saklı kalmak şartiyle, 1 nci maddenin şü
mulü dışında bırakılmıştır: 

a) Türk Ceza Kanununun, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla* bunların 168, 171 ve 172 nci mad
delerde gösterilen şekilleri ve 135 nci madde
nin 2 nci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141, 
142 ve 143 ncü maddelerinde yazılı suçlar, 

BAŞKAN — İkinci maddenin bir baştaki 
kısmı 'var, bir de onu takip eden (A) fıkrası 
var. (A) fıkrasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

b) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçla
rı, ancak; bu suçlarda vâki olan zarar ile bigay-
rıhakkm vait ve ita veya temin olunan para ve
ya menfaat miktar ve kıymetçe 500 liradan az 
ise (500 lira dâhil) 1 nci madde hükmü uygu
lanır, 

BAŞKAN — Şimdi (B) fıkrasına ait takrir
leri okuyoruz, arkadaşlar. 

Yüksek Başkanlığa 
B bendinin tamamen kaldırılmasını rica ede

rim. 
Seyhan Milletvekili 

Reşad Güçlü 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Rüşvet faslına giren T. Ceza Kanununun 

222 nci maddesi para cezasını ihtiva etmekte 
olup affedilen diğer cezalara nazaran çok hafif 
bulunduğundan affa dâhil edilmesinin ve tasa
rının buna göre düzeltilmesinin oya konulması 
arzolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

(B) bendindeki zimmet, ihtilas, irtikâp ve 
rüşvet suçlarının Hükümet tasarısında olduğu 
gibi aynen bırakılmasını ve sahtekârlık suçla-
rındanda mezkûr fıkraya ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Gümüşane Milletvekili 
Kemal Yürükoğlu 

7.1950 0 : 4 
1 B. M. Meclisi Başkanlığına 

Mahiyetleri, ve kanunda ihtiva ettiği cezanın 
• miktarı ve nevileri itibariyle T. Ceza Kanunu

nun (339, 340, 341 ve 342) nci maddelerinde 
yazılı suçların da af hükümlerinin dışında bıra
kılması ; 

Ve bu madelerin; tasarının ikinci maddesinin 
(B) bendine ilâvesini teklif ve rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muhlis Tümay 

Yüksek Başkanlığa 
Af tasarısının ikinci maddesinin (B) bendin

deki « zimmet » kelimesinin çıkarılmasını ve 
« ancak » kelimesiyle başlıyan ibarenin tama
men tayyedilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen verdiğim izahata müsteniden af tasa

rısının ikinci maddesinin (B) bendinde yazılı zim
met ve ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçlarının affa 
ithalini arz ve teklif ediyorum. 

Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

Yüksek Başkanlığa 
' Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun 

tasarısının ikinci maddesinin (B) bendindeki 
hükmün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve ilâ
veler yapılmasını teklif ediyorum. 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları 
ile memuriyet vazifelerini suiistimal etmek su
retiyle Devlet para ve mallarını ızrar eyliyenler 
ve 4237 sayılı Kanuna göre haksız mal iktisa
bında bulunanlar. 

Sivas Milletvekili 
Rrifat öçten 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
İkinci maddenin (fi) fıkrasının sonuna şu 

ibarenin ilâvesini teklif ederim: 
tZimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçlarının 

birkaçını işlemiş olanların temin ettiği menfaat 
yekûnunun beş yüz lirayı geçmeriis&j, şarttır. 

Amasya Milletvekili 
îsmet Olgaç 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Rüşvet, irtikâp, ihtilas, zimmet sü^laraün ek-

I serisi 500 liradan aşağı olduğu gibi, bu ş&rhlar 
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halen Devlet teşkilâtının muhtelif kısımlarında I 
gayet muntazam ve devamlı olarak işlemekte ve 
birçok memurlar her gün önlerine gelen işlerden 
ne çıkarabilirlerse onu kâr addetmekte bulunduk
larından ve böylece birçok dairelerde bu iş bir ı 
mûtat sanat ve ticaret haline getirilmiş bulundu
ğundan af tasarısının ikinci maddesinin (B) ben
dindeki (500) kaydının kaldırılmasının ve en kü- ı 
çük hâdiselerin dahi aftan istifade etmemeleri hu
susunun reye konulması arzolunur. 

Çorum 'Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Af tasarısının ikinci maddesinin (B) fıkrası

nın (zimmet, ihtilas, irtikâp suçları, ancak; vâki i 
olan zarar ile bigayrihakkın vait ve ita veya te
min olunan para veya menfaatlerin mecmuu [ 
500 liradan az ise birinci madde hükmü uygula
nır) . 

Şeklinde kabulünün oya sunulması arzojunur. 
Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

Af tasarısının ikinci maddesinin (B) bendin- ı 
de yazılı (rüşvet) kelimesiyle rüşvet alan memur, I 
rüşvet veren ve vasıta olanlar da kastedilmiş ve 
bunların cümlesi affın şümulü haricinde bırakıl
mış ise de; rüşvet verenlerle bunlara vasıta olan- ı 
larm suçlan gerek mahiyetleri itibariyle ve. ge
rekse tatbikatta görülmekte olan şekilleri bakı
mından affa lâyık görülmektedirler. 

Fıkranın bu esasa göre düzeltilmesinin oya 
konulması arzolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

Sayın Başkanlığa 
îzah ettiğim sebeplerden dolayı 2 nci madde

nin (B) fıkrasında yasalı olan 500 lira yerine 
1000 liranın kabul edilmesini ve mezkûr madde
nin nihayetine aşağıda yazılı (I) fıkrasının ilâ- I 
resini teklif ederini. 

t ) On bin lirayı geçen dolandırıcılık, emni
yeti suiistimal ve sirkat suçları. 

İstanbul Milletvekili 
S. Adato 

(Rize Milletvekili îzzet AkçâPîn önergesi tek
rar okundu). I 
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T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Af Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının Hükümet teklifi gibi olması gerektir. Hır
sızlığın azlığı hırsız sıfatını kaldırmaz. Teklifimin 
kabulünü rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Doğanay 

Yüksek Başkanlığa 
Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları affın 

şümulüne alınarak bunların yerine 4237 sayılı Ka
nun hükmüne göre haksız mal iktisap edenlerin 
aftan istisna edilmesini teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

BAŞKAN — Söz Hükümetindir. 
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar evvelce de mü-
kerreren arzettiğim gibi, zimmet, ihtilas ve irti
şa suçlarında bunların değerini miktarla ölç
meye imkân yoktur. Miktar işin içine girince 
prensipten ayrılmak lâzımgelir. Nitekim şimdi 
okuna-n takrirlerde görülüyor ki, bu bir pazar
lık mevzuu olmaktadır. 500 lira teklif ediliyor, 
bu kâfi görülmüyor, bin lira olsun deniyor. 500 
lira kabul edildiği takdirde 500 lirayı irtikâp 
etmiş veya zimmetine geçirmiş olan bir kimse 
affın istisnaları haricinde kalacak, 501 lira 

irtikâp edenler veya zimmetine geçirenler ceza 
göreektir. Binaenaleyh, prensip ve hukuk esas
ları ile kabili telif değildir bunlar. 

Yine arzemiştim, illette ve sebepte ittihat, 
hükümde ittihat ve iştiraki istilzam eder. Bu bir 
kaidei hukukiyedir. Dünyada hiçbir zaman 
aksine bir kayıt tesis olunmamıştır. Sebep ve 
illet bir olunca 500 lira, 1000 lira gibi bir pa
zarlık mevzuu olmasına imkân tasavvur edile
mez. 

Diğer takrirlerin mealini tamamen zaptede-
me.miş olmakla beraber, bâzı arkadaşlar sahte
kârlık suçlanılın da istisna edilmesini teklif 
buyurdular. Sahtekârlık, malûmu âliniz memur 
tarafından yapılabilir. Onu takip eden madde
lerde efrat tarafından yapılan şekilleri vardır. 
Memur yaptığı için mi istisnaya tâbi tutacağız' 
Memur tarafından her hangi bir suç işlendiği 
takdirde esas itibariyle esbabı müşeddedei ka
nuniye vardır. Fert suç işlediği zamanda ceza 
verilecektir, fakat memur tarafından işlendiği 
takdirde esbabı müşeddedei kanuniye vardır. 
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Sureti umumiyede 172 ne i madde veya mümasili 
diğer maddelerde muayyen olan cezalar artı
rılır. Bunlar münferit hâdiselerdir. Zimmet, ih
tilas, irtikâp, irtişa gibi suçları koymanın ille
tini arzettik, bunlar âdeta epidemik mahiyette 
ve tamamiyle ahlâkı ifsat edecek ve Devlet 
otoritesine karşı halkın itimat ve emniyetini ta
mamiyle sarsacak mahiyettedir. Memurlar ara
sında 4800 kişi tahkikat ve dâva mevzuu ya
pılmıştır. Bunun önünü almak için bunları is
tisna etmek ciheti istilzam olunmuştu bunun her 
yerde methul bir hareket olduğu ve Devlet 
bünyesinde yapacağı sarsıntı ve yıkıcı mahiye
ti itibariyle bunları istisnaya tâbi tutmuştuk. 

Binaenaleyh sahtekârlık suçları bunlar ara
sında tamamen farklıdır. Mahiyetleri itibariyle 
birbirinin aynı .değildir, sebeplerinde ittihat 
yoktur, bunun için koymadık. Diğer takrirlerin 
esbabı da tamamen buna uygundur, bu itibarla 
Hükümet bu tekliflere muvafakat edememek
tedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem ar

kadaşlar; Af Kanunu hakkındaki Sayın Adalet 
Bakanının düşüncelerine maalesef iştirk edemi-
yeceğim. Af Kanununu yeni bir ruh ve muaz
zam eseri meydana getiren varlığın içinde mü
talâa etmek lâzımdır. Rüşvet, irtikâp, ihtilas, 
zimmet... Bunlar muhakkak ki, mahiyetleri iti
bariyle ağır ve cemiyet için çok tehlikeli suçlar
dır. Fakat bu suçları işliyen memurlardan kim
ler mahkemeye verilmiştir, kimler mahkûm ol
muştur? Temenni ederdim ki, Sayın Bakanımız 
bu hususta da Büyük Meclise izahat versinler. 

Küçük memurlar, tahsildarlar, muhtarlar 
bu maddelerle mahkûm edilmiştir. Biliyorsunuz 
ki, 3609 sayılı Kanun bütün memurlara kabili 
tatbik değildir. Büyük memurlar Memurin Mu-
hakemat Kanunu denilen bir kanunla 1609 sayılı 
Kanunla kanuni takibatın dışında kalırlar. Bun
dan daha ehemmiyeetlisi 14 Mayısa takaddüm 
eden devredeki cemiyetin bünyesini ve idarenin 
mahiyetini. Af Kanununu mütalâa ederken dü
şünmek ve tetkik etmek icabeder. Hâsta bîr 
idare ve onun tabiî neticesi hasta bir cemiyet. 
Memur tamamen bakımsız, başıboş, 10 nüfuslu 
bir aile 80 lira ile, 100 lira ile geçiniyor. Eğer 
bu memur namuslu bir insansa bu maaşla geçin
mesi mümkün değildir. Biz, tek partili sistem
den çok partili sisteme geçtiğimize göre eski 
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devrin fenalıklarını unutturmak ve o hastalığın, 
o devrin mahkûmu olmuş birçok meseleleri yeni 
ruh içerisinde mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
Yeni girdiğimiz hürriyet rejiminde şahsi hürri
yetlerinden mahrum kalmış birçok vatandaşları 
da istifade ettirmek ve bu yeni devrede onları da 
getirmek suretiyle şefkat ve merhamet hisleriyle 
hareket etmek insanlık ruhunun, Büyük Meclisin 
asaletinin bir neticesi olmak gerektir. 

Bu itibarla bendeniz bu fıkranın tamamen 
maddeden kaldırılmasını ve heyeti umumiyesinin 
tamamen affını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; 

bu zimmet ve ihtilas suçlarının affı lüzumuna 
dair olan noktai nazar ve hukuki teamüller sizce 
malûm. Affedilirse ne olur? Affedilirse cemiyet 
nasıl, ne gibi' bir zarara uğrayacaktır? Acaba müs
takbele mimuzaftır? Bundan sonra suç işliyecek 
bütün zimmet ve ihtilas suçluları affedilecek mi 
demektir? Yoksa bundan sonra yeniden bir Af 
Kanunu çıkacak diye bütün Devlet memurları 
zimmet ve irtikâp mı yapacaktır? 

Hyır, arkadaşlar; ben bunun affedilmesinin 
hiçbir mahzurunu görmüyorum. 

Sonra atıfet noktasından, esasen beş seneye 
varmıyan bu ceza müddeti mülâhaza buyurulur-
sa, diğer taraftan 30 seneyi 24 seneye, 10 seneyi 
5 seneye indirmek gibi cezanın âzami haddi iti
bariyle beş seneye dahi varmıyacak olan bu suç
lar için de atıfet gösterilmesi ve affedilmesi ha
linde, hiçbir endişe tevlidedecek bîr vaziyet ar-
zetmenıektedir. Bu suçları aftan hariç tutmak 
günah olur. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; belki 25 ten fazla 
takrir var. Her takrir hakkında böyle konuşur
sak zaten tavazzuh etmiş olan hususları burada 
tekrar etmiş olmaktan başka bir iş yapmamış 
oluruz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, zimmet, ihtilas irtikâp ve irtiyaşa ait 
suçlar hakikaten Devlet mekanizmasının iyi ve
ya kötü işlemesinde tesirleri olan suçlardır. 

Ben şahsan bu suçların ikiye tefrik edilme
sinde fayda olduğu mülâhaza ve kanaatinde
yim. 

Arkadaşlar 500 liraya kadar ihtikâp ve ir
tişanın yalnız ikiye ayrılmasına değil» affedil
mesine dahi taraftar değilim. Daha ziyade zim-
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met ve ihtilas suçlarının ikiye ayrılması yerin
de olur. 

500 liraaya kadar paralar bugünkü iktisadi 
durumumuz bakımından çok birşey değildir. 
500 l i radan fazlası da, zimmet ve ihtilas tari
kiyle para yemiş olanların veya irtikâp ve ir
tişa suretiyle ki fayda elde edenlerin şiddetli 
süç işlediği hepinizin malûmudur. Bunlar daha 
ziyade çok hirs ve şenaet sahibi insanlardır. 
Onun için bu miktarın 500 lirayı aşmaması me
kanizmanın iyi-işlemesi bakımından ve adalet 
haidelerine de uygun düşer. 

Sonra okunan önergelerde sahtekârlık ve 
kaçakçılık suçlarının da aftan muaf tutulma
sını istiyenler de vardır. Sinan Tekelioğlu'nun 
takriri böyledir. 

Arkadaşlar öyle sahtekârlık suçları vardır 
ki, mahkemelerde numunelerini görüyoruz. Bir 
adam namına 20 liralık senet yapılmıştır o ada
mı 20 liralık zarara sokmuştur. Sahtekârlık 
vardır, yüz binlerce, milyonlarca veraset işini 
kendi lehine çevirir vesikalar tanzim etmiştir.. 
20 liralık sahtekârlığın faili olan, o şenaati ir
tikâp edenle yüz binlerce liralık menfaat temin 
eden bir sahtekârlık arasındaki farkı her halde 
sayın arkadaşım gözetmelidir. Binaenaleyh sahte
kârlık suçlarını hakikaten şeni addediyorlarsa 
hiç olmazsa küçük mikyasta olanları Büyük Mec
lisin lütuf ve atıfetine mâruz bırakmaları lâzım 
gelir kanaatindeyim. 

Yine arkadaşımız kaçakçılığı da ilâve etmek 
istediler. Ben bu hususta da kendileriyle hemfi
kir değilim. Arkadaşlar, kaçakçılık vardır ki, 
cebinde beş yaprak sigara kâğıdı tutulmuştur. 
yine kaçakçılık vardır ki milyonlarca liralık al
tın kaçakçılığı şeklindedir. Rica ederim, bir dağ
da ihtiyacını temin için 20 kuruşluk yahut bir 
liralık kaçak odunu merkebine yüklerken yaka
lanmış bir köylünün mahkemelerde süründüğü
nü görmüşümdür. Hepniz de bunu bilirsiniz. 
Bu gibilerle yüz binlerce, milyonlarca altın ve 
döviz kaçakçılığı yapanları bir tutmak adalet 
kaidelerine katiyen uymaz. Binaenaleyh Sınan 
Tekelioğlu arkadaşıma tavsiye ederim; kaçakçı
lık derken bunu tefrik etsin, bir kıstas koysun. 
]£endîsmih kâstü niyeti yüz milyonlarca döviz 
ve altın kaçakçılığı yapanlarsa bunlarla benim 
koylu vatandaşlarımı bir tutarak, bundan evvel
ki kanunların şu ve^a bu türlü yerinde olmıyan 
birtakım hükümlerine onları çarptırarak bir 
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merkep yükü odun yüzünden vatandaşın kaçakçı 
addedilmesini ve affa mâruz kalmamasını yerin
de bulmıyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; her cemiyette sahtekâr, irtişa 
ve irtikâp sahibi olanlar, hiç şüphesiz, aranıp 
taranıp kanun emrine tevdi edilemez. Bunlar
dan cezalarını çekenler olduğu gibi hariçte ka
lanlar da vardır. Ömer Hayyam'm şöyle bir 
sözü var: «Eğer her günahın sekri olsaydı dün
yada ayık kalmazdı.» Bu o zaman için söylen
miş bir sözdür. Şimdi de suç işleyip de kanun 
yoliyle mahkûm edilmemiş birçok vatandaşlar 
vardır. Bizim bildiğimiz yerlerde çok arkadaş
lar gadre uğramışlardır. Bu itibarla 500 liranın 
affın şümulüne girmesi uygun olur kanaatinde 
bulunduğum için bu teklifin kabulünü rica-
ederim. 

MEMtŞ YAZICI (Erzurum) — Kifayeti 
müzakere hakkında takrir vardır, okutmadı
nız. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Efendim, Hükümetin tasarısında zimmet, ihti
las, irtikâp ve rüşvet suçları mutlak olarak af
tan hariç tutulmuştu. Adalet Komisyonunda 
bu fıkranın müzakeresi sırasında bâzı arkadaş
larımız bunun 500 liraya kadar olan kısmının 
affın şümulüne alınmasını ve 500 liradan fazla
sının aftan istisna edilmesini tesbit ettiler. Ben
deniz prensip itibariyle buna muhalif kaldım. 

Sayın arkadaşlar, ortada Devlet idaresinin 
aleyhine işlenen bir suç vardır, onun adı da 
zimmet, ihtilas irtikâp ve rüşvettir. Türk va
tandaşı bundan müteessir ve muztariptir, Dev
let idaresi rahatsızdır. Çünkü Devlet idaresi 
aleyhine tekevvün eden ve camiayı ızrar eden 
böyle bir suçun 500 liraya kadar olanı affın 
şümulü içine girecek, 500 liradan sonrası aftan 
istisna edilecek.. Bendeniz bunu bir defa pren
sip itibariyle caiz göremiyorum, bu hem de 
tatbikatta da hakki ve hakkaniyeti olduğu 
gibi aksettirmez. 

Türk Ceza Kanununun 80 nci maddesi var
dır, bu madde kanunun bir maddesi defatla ih
lâl edilirse bir suç sayar, buna göre bir memur 
meselâ on defa 500 lira ihtilas ederse affedile
cek, fakat 501 liralık bir ihtilas yapan vatan
daş affedilmiyecek. Bu da hak ve adalet ru
hiyle telif edilemez. Bendenizce Yüksek Mecli
sinizin yapacağı iş bu mevzu üzerinde; ya hep, 
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ya hiç kararı vermektir. Suçun mahiyeti ma
lûm ve aşikâr olmakla beraber, Af Kanununun 
fârik ve mümeyyiz vasfı vardır ki o da 3 ncü 
maddesidir. Maddeler tetkik edilirken bu 3 
neü madde göz önünde tutulmak gerektir. 
Zimmet ve irtikâp suçlarından hüküm giymiş 
olan vatandaşlar aftan istifade edip çıkarlarsa 
memuriyete almamıyaeaklardır. Bir an için 
memuriyet aldıklarını farzedelim. İkinci bir 
suç işledikleri takdirde üçüncü madde bir hal
ka halinde boyunlarına takılacaktır. Onları yi
ne ceza evine götürecektir. Bu itibarla bunlar 
hakkında afivkâr ve müsamahakâr davranmak 
adaletin ve maşeri vicdanın bir şiarı olacaktır. 
Esasen memlekette bu suçların failleri olanlar 
beş on kuruşun mürtekibi olan insanlardır. 
Asıl büyük suçu işlemiş olanların adaletin önü
ne gelmiş olmaları az görünmüştür. Onlar, bu 
çocukları maşa gibi kullanmışlardır. Tahrik ve 
tertip yoluna sevk etmişlerdir. Perdenin arka
sında bu oyunları oynıyanlardır ki, asıl para
ları almışlardır. Bu itibarla bu bedbahtları af
fa ve müsamahaya mazhar kılmalıdır. Münha
sıran 500 liraya kadar olan kısım yersizdir, 
prensiplere aykırıdır. Bu maddenin tamamiyle 
affın şümulüne alınmasını ve bâzı arkadaşların 
belirttiği 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren 
haksız mal iktisap etmek keyfiyeti kabul 
edildiğine göre de bunun belâğanmabelâğ millî 
vicdanı tatmin edecek bir netice olduğunu ar-
zederim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
(B) fıkrasının müzakeresi kâfidir, saat 23 

tür, gündem doludur, geri kalan önerge sahip
lerine söz verilmemesini, fıkranın reye konul
masını arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Memiş Yazıcı Mustafa Zeren 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Hiç ol
mazsa önergelerimiz okunsun. 

BAŞKAN — Tabiî önergeler okunacak ve 
reye konacaktır. 

Şimdi bu yeterlik takririni heyeti umumi-
yesiyle reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Evvelâ en aksi teklif olan Celâl Yardımcı 
Reşad Güçlü ve Osman Şevki Çiçekdağ'm; B 
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fıkrasının kaldırılması bakamdaki takrirlerinin 
d i ^ a t e alınmasını kabul edşnler lütfen işaret 
etsinler... Kabul e^yçnjer . . . Anlaşılmadı (Gü
rültüler.. Açık oya sesleri). 

O halde açık oya koyalım. (Gürültüler.) 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Şingpl) — 

Sayın Baga j ı ayakta^ sa^madin^, yakıtken ka
zanmak için ayakta sayılsın. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tüzük ki^mlçrjrçıe 
göre bir defa da ayağa kaldırmak suretiyle sa
yacağız, bu suretle daha çabuk müzakereye de
vam edebiliriz. 

Şu halde bu önergenin dikkate alınmasını, 
yani B fıkrasındaki zimmet, irtikâp, rüşvet suç
larının affın şümulüne girmesini kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler aya
ğa kalksınlar. Kabul edilmemiştir. (Alkışlar). 

Bu kabulünüz külle aittir. Küllü çıkarılma
dı. Bu maddeye ait diğer bâzı teklifler vardır, 
onları da okuyacağız. 

YNUUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Bu ayağa kalkıp oy vermede Başkanlık 
Divanında ittifak hâsıl oldu mu? 

BAŞKAN — Oldu. 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Bizdeki ceza evlerinin elîm vaziyeti ma

lûmdur. tzaha lüzum yoktur. Yüksek Mecliste
ki hukukçu olan ve olmıyan sayın arfeadaşlarea 
da malûm bir keyfiyettir. Hapishanelerin hali
nin burada tavsif ve tarifi mümkün değildir. 
Asri hapishanelerimiz ise mahduttur. Bu sebep
lerden tenzilât miktarınım daha ziyade çoğaltı
larak cezalardan üçte ikisinin indirilmesini; 

2. Türk Oeza Kanununun 51 ve 59 ncu 
maddelerinde yazılı kanuni ve takdiri sebepler
den dolayı cezaları azaltılan mahkûmlarla keza-
lik zimmet ve ihtilasta bulunup zararı tazmin 
ederek yine Ceza Kanununun 202 ve 203 ncü 
maddeleri gereğince cezaları indirilen mahkûm
ların diğer mahkûmlarla müsavi tutularak ay
nı derecede Af Kanunundan istifade etmeleri 
adalet ve nasafet kaideleriyle kabilitelif görül
memiştir. 

Bizde eğer jüri olsaydı bunlardan mühim bir 
kısmının mesul tutıılmıyarak beraetlerine karar 
verileceği muhakak idi. Büyük Millet Meclisi 
ise jürinin üstünde daha büyük bir yetkiyi ha
izdir. Bu itibarla arzettiğim Ceza Kanununun 
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'51, 52, 202, 203 ncü maddelerinin hükümlerin
den istifade ederek cezaları indirilen mahkûm
ların geri kalan bütün cezalarının neticeleriyle 
affedilmesini; 

Tasarının 6 nci maddesinde hali firarda 
memleket dışında bulunan mahkûmların Cum-' 
huriyet Savcılıklarına teslim olmaları kaydına 
memleket dışında bulunan suçlu ve mahkûmla
rın elçiliklere teslim olunmaları kaydının da 
ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 13 . VII . 1950 

Mardin Milletvekili Bingöl Milletvekili 
Kâmil Boran M. Nuri Okçuoğlu 

BAŞKAN — Bu teklif hakkında komisyon 
ne diyor? 

KOMISYON SÖZCÜSÜ MÜFIT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Bir daha okunmasını 
rica edeceğim.. 

BAŞKAN — Bir daha okuyoruz. 
(Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran 

ve Bingöl Milletvekili Nuri Okçuoğlu'nun öner
geleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bunda madde tasrih edildiği 
için. ben arzetmiyeyim.. Teklif sahibi iki kelime 
ile maddeyi izah edeceklerdir. Yalnız münaka
şa açmıyoruz, çünkü madde esasen kafaul edildi. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Efendim, bu teklif iki kısmı ihtiva ediyor : Bi
rincisi zimemt, ihtilas, irtikâp, irtişa suçlarıdır. 
Bunlar vâki olan zarar fail tarafından hüküm
den evvel veya sonra tamamen ödendiği takdir
de cezası affedilir. Bunun kabulünü takdirleri
nize arzediyorum. 

İkincisi; öldürme suçlarına dairdir. Sırası 
gelince arzederim. 

ADALET BAKANI HALİL ÖZ YÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar; teklif sahibinin 
noktai nazarını tamamen anlıyamamış olmakla, 
beraber malûmu âliniz bir suçta cezayı azaltıcı 
sebepler Ceza Kanununda birkaç madde ile tes-
bit edilmiştir, prensi}) itibariyle suç ika edi
lir, bunun saiki nazara alınır veya şahıs itiba
riyle hâkimin nazarı dikkatini celbeder ve bun
ların hepsi birer indirme sebebi olabilir. Meselâ 
bir katil suçu ika edilmiştir. Bu katil suçu 
failin nefsini müdafaa yahut ırzını koruması 
maksadiyle yapılmış ise suç mahiyetini kay
beder. 
. Kezalik tahrik suretiyle suç işlenmiş ise es

babı muhaffifei kanuniye vardır, kanunen ee-
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zayi azaltıcı bir sebep olarak 51 nci madde hük
münden istifade ettirilir. Tahrik, o suçu işle
meye sevketmek, yani onu işlettirmektir. 51 nci 
maddede ancak bu halde kabili tatbik olabilir. 
Eğer tahrik ağır ve şiddetli ise cezanın indiril
mesi nispeti de o nispette yükseltilmiş olur. 

Meselâ 51 nci maddenin 1 nci fıkrası şudur: 
Bir kimse tahrik husule getirecek gazap veya 
şiddetli bir elemin tesiri altında bir suç işler 
ve bu suç ölüm cezasını mutazammın bulunursa 
bu ceza 24 sene' ağır hapse, müebbet hapse mah
kûm olmuşsa 20 sene hapse indirilir. Tahrik 
şiddetli olursa yarıdan üçte ikiye kadar indiri
lebilir. 

Bir de 59 ucu madde vardır. Ya şahsın tesiri 
veya fiilin saiki ile halü hareketin mahiyeti 
bakımından 51 nci maddenin şümulüne girme
mekte olduğundan esbabı muhaffefei kanuniye 
olarak kabul edilir. Bunun 202 ve 203 ncü 
madde ile hiç bir alâkası yoktur. Öldürme suçu 
vukua gelmiş, fakat arzettiğim gibi bu, ya 
müdafaa! meşrtıa halinde olur veya gece vakti 
evine veya şahsına bir taarruz neticesinde olur. 
öyle ki, bir suç ikama mecbur kalmıştır, o ta
arruzu defetmek için. Bu, bir suç sayılamaz. 

Karısını başkasiyle birlikte yakalamıştır, 
zâııi ve zâniye ile ikisini birlikte öldürmüştür. 
Bu eskiden muaftı, şimdi ise esbabı muhaffe-
fedendir, gayet hafif bir ceza ile tecziye edil
mektedir. Bunlar esbabı muhaffefei takdiriye, 
esbabı müşeddidei takdiriye mefhum ve pren
sipleriyle izah edilir ve ona göre tatbik yeri 
bulur prensipler ve esaslardır. Bunun, bu mad
de ile alâkası yoktur. 202 ve 203 ncü maddeler
de esbabı muhaffefei kanuniye teşekkül etme
sine maddeten imkân yoktur. Bir adanı bir pa
rayı zimmetine getireceği zaman veya her han
gi bir hile ve hüd'a ile bir suç işlediği zaman 
ihtilas vasfını alıyor. Burada âni bir hareketle 
bir başkasının onu tahrik ederek 51 nci madde 
mucibince... 

BAŞKAN — Beyefendi, bunlar diğer mad
dede tasrih olunacaktır. ikinci kısımdadır, 
onu sonra arzedersiniz. Gerçi takrir okundu 
ama... 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Efendim, takririm iki kısmı ihtiva et
mektedir. Zimmet, ihtilas, irtikâp ve 
rüşvet suçlarına aittir. Vâki olan za
rarı fail tarafından hükümden evvel ve-
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ya sonra tamamen ödendiği takdirde cezasının | 
affedilmesi mahiyetindedir. 51 ve 59 ncu mad
deler ise kanuni ve takdiri esbabı muhaffefe-
den olup bunlarla ceza hafifletilir. 

İkinci teklifim, adam öldürme suçlarına dâ- I 
hildir ki, sırası gelince arzedeceğim. 

ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (De
vamla) — Şimdi 202 ve 203. maddelerde esasen 
ödeme keyfiyeti bizatihi esbabı muhaffefei ka-
nuniyedendir. ödendiği zaman, şekline göre 
ya takipten evvel veya muhakame sırasında 
ödenmiş olur. Buna göre cezadan miktarı mü
nasip tenzil yapılır. Müsaadenizle 202 nci mad
deyi okuyayım: 

«Eğer vâki olan zarar muhakeme edilmez
den evvel fail tarafından tamamiyle ödenmiş 
olursa ceza yarısına kadar indirilir. Ve eğer hü
küm verilmezden evvel tamamiyle ödenmiş ise 
cezanın üçte bir miktarı indirilir». Bu Devletin 
parasını, milletin parasını ödemek için. Dev
leti zarardan vikaye etmek için birtakım tergip 
ve teşvik mahiyetinde cezayı indirecek esbabı 
muhaffefedir. Yoksa hiçbir zaman bunlar esbabı 
•muhaffefei kanuniyeden olmamak lâzımgelir. 
ihtilas da ayni mahiyettedir, ödendiği takdir- ' 
de cezayı indirme kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh bu hal, kanunun kabul etmiş ol
duğu bir prensip olunca, bundan istifade etm^ş 
olan kimsenin cezasını affetmekte hiçbir sebe D 
tasavvur edemiyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFlT ERKUYUM-
CU (Balıkesir) — Kâmil Boran arkadaşımız 
Adalet Komisyonundaki müzakere sırasında ile
ri sürdükleri teklifi tekrar ettiler. Biz bunun 
üzerinde çok uğraştık, sabahtan akşama kada:1 

bir gün bu zimmet bahsini müzakere ve müna
kaşa ettik. Neticede şahsan ben ve Çiçekdağ ar
kadaşımız muhalif kaldık. Ben işi uzatmamak 
için, düşüncelerimi kısaca arzedeceğim ve for
mülü de arzederek reye konmasını rica ede
ceğim. 

Maddenin tamamının kaldırılması kabul 
edilmediğine göre, 4237 sayılı Kanunun buraya ı 
ilâvesiyle maddeyi olduğu gibi kabul etmek ka- j 
lıyor. Bendeniz şimdi formülü okuyayım, kabul 
veya reddedilmek suretiyle mesele bitsin. 

Bizim kabul ettiğimiz formül şudur : «Zim- I 
met,, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçlramda vâki 
olan zarar bigayrıhakkin ifa veya ita edilmiş | 
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veya kıymetçe 500 liradan az (500 lira dâhil) 
ise birinci madde hükmüne dâhildir» dedikten 
sonra «ve 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren 
suçlar.» 

Bu formül ile Meclisiâlinin arzu ettiği şekli 
bulmuş oluyoruz zannederim. Kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Mevcut önergeleri okumadan ve 
reyinize arzetmeden onları bir kalemde silip bu 
teklif edilen maddeyi reyinize arzedemem. 

Müsaadenizle teklifleri okuruz, reyinize ar-
zederiz, neticede, komisyonun teklifini kabul 
etmek istiyorsanız, okunan takrirleri reddeder
siniz. 

Şimdi bu tekliflerden Kâmil Boran arkada
şımızın biraz evvel izah ettikleri zimmet ve ih
tilastan aldıkları paraları gerek hükümden ev
vel ve gerek hükümden sonra ödiyenlerin tama
men affedilmesi hususundaki önergesini dikka
te almayı kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir arkadaşlar. 

(izzet Akçalı'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — 4237 sayılı Kanuna ait hük 

mün ilâvesi esasen kabul edildi. Sadece irtikâp 
ve sahtekârlık hususlarının eklenmesini dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınması kabu1 

edilmemiştir. 
(Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Arkadaşlar; bu teklif 500 lira

ya kadar olanları kaldırıyor. (Hayır, hayır ses
leri). (Bu mahiyette birçok takrirler var, hepsi 
okunsun sesleri). (Beraber reye konulsun ses
leri). 

Sadece 500 liraya kadar olan haddi kaldırı
yor, (anlaşılmadı sesleri). 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, (B) fıkrasın
da 500 liraya kadar olanlar affediliyor, 500 den 
yukarısı affedilmiyor. Hükümetin teklif ettiği 
şekle göre miktar ne olursa olsun affedilsin di
yor. 

Hükümet tasarısında olduğu gibi aynen bı
rakılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Fıkrayı tekrar okutuyorum. 
(Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'-

îiun önergesi üçüncü defa okundu). 
Bunu dikkate alarak kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri). 
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SEDAT BARI (Beyhan) ^ - 500 liralık had- | 

din kaldırılmasını istiyenler deyin. 
SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Hükü

met tasarısı, bir de komisyon tasarısı diye ayrı 
ayrı reye koyun. 

BAŞKAN — Neticede koyacağım. Ohalde 
şimdi buna dair takrirleri okuyoruz. 

AHMED VEZÎROGLU (Afyon Karahisar) 
— Biraz evvel müşkülün ne olduğu bilinmez diye 
söylediler, reye koyun. 

* KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Arkadaşlarımızın tak
rirlerinde, resmî dairelerde mütemadiyen para 
alındığı şeklinde iddialar vardır. Çok rica ede
rim, bütün memurlarımız hırsız değildir. Böyle 
uluorta söz söylemiydim? Memurlarımızın için
de namuslu insanlar çoktur. Bu itibarla oku- I 
nan takrire itiraz ediyorum. I 

BAŞKAN*— Birçok memurlar diyor. I 
ULAŞTIRMA BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Samsun) — Çok muhterem arkadaşlar; Demok
rat Parti Hükümeti ve bu Büyük Meclîs; Türki
ye'de hırsızlığın, rüşvetin, ihtilasın, her türlü I 
yolsuzluğun, tıpkı komünistlikte olduğu gibi, I 
kökünü kazımaya azmetmiş, yemin etmiş ve mil- I 
lete vadetmiştir. Fakat bu demek değildir ki, 
memur denilen insanların cümlesi hırsızdır ve I 
namussuzdur. (Hâşa sesleri). I 

Arkadaşlar'; bu memlekette bir Türk Milleti I 
bir de memur milleti yoktur. Tek bir Türk Mil
leti vardır ve bu milletin kucağından, koynun- I 
dan, bünyesinden çıkmış bizim yavrularımız, bi- I 
zim baba, kardeşlerimiz ve bizi dinliyenlerin I 
taallukatı olan memurlar vardır. Bunların to- I 
puna birden bir dalâvera makinası, bir dala- I 
vera çarkı demek cidden yürekler acısı bir şeydir. I 

Ben şahsen bünyesinde binlerce memur çalış- I 
tiran bir teşkilâtın başına geçmiş bir bakan ve I 
bir arkadaşınız sı f atiyi e arzederim ki, her kötü I 
ve hırsız olan memurun ensesine kartal gibi inip I 
cezasını vermekte bir an tereddüt etmiyoruz. Fa- I 
kat namuslu ve aldığı çok az para ile çoluk çocu- I 
ğunu kuru ekmekle geçindirmek zorunda ki m e- I 
murlarm şerefini de bir bakan sıfatiyle korumak I 
mecburiyetindeyiz... Daha iki ay evvel memur- J 
hıktan ayrılarî aziz arkadşımıza bu hususu tavzih I 
dahi etmemesini ve bu şekildeki takririni geri al- I 
masını rica ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). I 
(Geri al sesleri). I 

BAŞKAN -- Geri alıyor. | 

.1950 O : 4 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) - - Bir nok

tayı söyliyeyim: «bâzı» kelimesiyle «birçok» 
kelimesi iltibasa meydan verebilirce de «bâzı» 
ile «birçok» arasında pek fark yoktur. (Fark 
vardır sesleri) 

BAŞKAN — Bu şekilde tavzih ediyor. Zaten 
takririni geri almış bulunmaktadır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Yine 
ben aç midelerine yumruklarını bastırarak, se
nelerce bütün çoluk çocuğunu perişan vaziyet
te bırakarak fakat şeref ve namusu ile bu. mem
lekete hizmet etmiş fedakâr memurların ekse
riyeti teşkil ettiğini burada söylersem ancak 
hakikati ifade etmiş olurum.. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Ancak arkadaşlar.. (Yeter yeter ses
leri) 

BAŞKAN — Takrirleri okuyoruz.. 
Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 

bigayrihakkın menfaat temin edenler hakkında
ki önergesi tekrar okundu. 

BAŞKAN — Biraz evvelki ile aynı mahiyet
te. 

İsmet Olgaç'm takriri de aynı mahiyette
dir. 

(Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu mahiyetteki teklif evvelce 
reddedildiği için tekrar oya koymuyorum. 

Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin önergesi 
tekrar okundu. 

BAŞKAN — Bundaki prensip kabul edilme
diği, reddedildiği için tekrar oya arzetmiyorum. 

NEClP BİLGE. (Niğde) — Zimmet kelime
si girmedi. 

BAŞKAN —- Zimmet kelimesinin çıkarılma
sı teklifinin, dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

(Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
Ceza Kanununun 222 nci maddesine giren suç
lara dair önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM-

OU (Balıkesir) — Arzettim efendim, kabul et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor. • 
Bu önergeyi dikkate alanlar.. Almıyanlar.. 

Nazarı dikkate, alınmamıştır. 
Arkadaşlar, Sivas Miletvekili R/ifat öçtem 

arkadaşımızın önergesi de, diğer önergenin ay-
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nıdır. Yalnız bir farkı vardır, oda memuriyet J 
vazifesini suiistimal etmek suretiyle bir fıkra 
ilâvesini teklif ediyor.. Bu teklifin nazarı dik
kate alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 
(Niğde Milletvekili Asım Doğanay'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu da reddedilmişti. 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
önergesi tekrar okundu) 

(Anlaşılmadı sesleri) 
BAŞKAN — Efendim komisyon tasarısın

daki 500 liralık haddin bin liraya çıkarılmasını 
teklif etmektedir. Bir had tâyin ediyor. Biraz 
sonra bu fıkrayı aynen reyinize arzedeceğim. 
Eğer fıkrayı kabul ederseniz komisyona iade 
edersiniz. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Komisyona ia
deye hacet yok, Hükümet tasarısını teklif edi
yoruz. 

BAŞKAN — Pekâlâ kâtip arkadaşımız da 
tereddüt ettiği için 500 liraya kadar olan kıs
mın da aftan istisna hususunu tekrar reyinize 
arzedeceğim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Müsaade buyurursanız, 500 lira komisyonun 
teklifidir, bunu en sonra reye koyacağız. Bina
enaleyh şimdi bin lira hususunu reye koyunuz. 

BAŞKAN — En aksi tekliften başlamak 
üzere teklifleri sırasiyle reye koymak mecburi
yetindeyiz. En sonra da komisyonun teklifini 
reyinize arzedeceğim, kaDul ettiğiniz takdirde 
mesele yok, kabul etmezseniz arkadaşlarımızın 
itiraz ettikleri kısım komisyona gider had kal
dırılır ve mesele kalmaz. Onun için şimdi bin 
lira teklifini reye koyacağım. (On bin de teklif 
ediliyor sesleri) Onu da okuyacağız. 

Bin liradan aşağısının affedilmesi, bin lira
dan yukarısının affedilmemesi şeklindeki öner
genin riazarı dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Nazarı dikkate alınmasını kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
önergesinin 2 nci fıkrası takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate almayı 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 
(Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün rüş
vet Verenle vasıta olanlar hakkındaki takriri I 

tekrar okundu) i 
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BAŞKAN — Bu önergeyi dkkate almayı 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 
(Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu evvelce reye arzedilmiş ve 

kabul olunmuştur. 
(Sinan Tekelioğlu ve arkadaşının önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Arkadaşlar; bunda sahtekâr

lık reddedilmiş bulunuyor. Ancak kaçakçılık, 
münakaşa ve müzayedeye ve istimlâke fesat 
karıştıranların suçları vardır. ( «Ayrı ayrı re
ye koyun» sesleri) 

Bu teklifin kaçakçılığa ait olan kısmını dik
kate alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Münakaşa ve müzayedeye fesat karıştıran
lar şeklindeki teklifi nazarı itibare alanlar.. 
Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmıştır. 

İstimlâke fesat karıştıranlar kısmı kaldı. 
Kabul edilmiştir arkadaşlar.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİD ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, Ceza Kanu
numuzda istimlâke fesat karıştırmak diye bir 
suç yoktur. Binaenaleyh Af Kanununa nasıl 
olur da böyle bir hüküm koyarız? Af Kanunu 
ile cezaya ait hüküm tesis edemeyiz. 

Sonra müzayede ve münakaşaya fesat ka
rıştırma teklifi her ne kadar reye vaz'edilmiş 
ise de arkadaşlarca iyi anlaşılamadığından bu
na ait takririn de yeniden reye konmasını rica 
ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — 1609 
numaralı Kanun Iberhayattır. Kanunu aynen 
okuyorum. (• «O Usul Kanunu» sesleri) 

BAŞKAN — Tekelioğlu, o Usûl Kanunudur, 
ceza değildir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) —Arka
daşlar, irtikâp, irtişayı kabul ettiniz, en siz bi
lirsiniz (Gülüşmeler) bence bir -şey yok, o hal
de Büyük Millet Meclisi bınasi ile arsalar, ar
salarda yapılan y&lsuzlüklar fcapanımş demek
tir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Ktfrâhîsar) — 
Efendim, biraz evvel sayın balkan tarafından 
reye konulan müzayedeye îesftt karıştırma key
fiyeti anlaşılmadı, ben ve baıı a'rkadaşlarim 
yanlış rey verdik, bnnun tekrar reye konulma-
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smı rica ediyorum. (Evvelce reye konuldu ve 
kabul edildi sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, esasen bu kısım ka
bul edilmiş değil; dikkate alınmak üzere karar 
verilmiştir, komisyon isterse kabul eder isterse 
kabul etmez geldiğinde yine o zaman kabul et 
mek veya etmemek sizin elinizdedir. Bu da ko
misyona verilen 4237 sayılı Kanundur, nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 414, 428, 436 ncı 
maddeleriyle zimmet, irtikâp, ihtilas, rüşvetten 
mahkûm olanların ve siyasi suçluların tamanıiy-
le affın şümulüne alınması... Ancak bunu (Geç
ti sesleri).... 

Mahmut Güç/bilmez ve diğer bir arkadaşının 
takriri, 4237 sayılı Kanun hakkındadır ki, o da 
-kabul edilmiştir. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Benim bir tak
ririm vardı. O da okunsun, bu madde ile alâ
kadardır.. 

Riyaset Yüksek Katma 
491, 492, 493 ncü maddelerin de af şümulü 

haricinde bırakılmasını arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Reşad Güçlü 

REŞAD GÜÇLÜ (Devamla) — Başkan, mü
saade eder misiniz? Bu maddenin ne olduğunu 
izah edeyim. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyor
lar. (Soldan biliyoruz sesleri). 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Reşad Güçlü'nün teklif 
ettiği, hırsızlığa aittir. Bu madde ise zimmet; 
ihtilas, irtişa ve rüşvete aittir. Onlardan bah
setmektedir. Teklifle bir alâkası ve burada yeri 
yoktur. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — O halde yeri 
neresidir? Lütfen işaret etsinler. 

BAŞKAN — Ayrı bir madde halinde. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Müsaade bu

yurun izah edeyim. 
Arkadaşlar, rüşvet suçunun cezası 3 aydan 

başlar ve üç seneye kadardır ; benim teklif et
tiğim ve affın şümulünden çıkarılmasını istedi
ğim suçun cezası ise üç seneden başlar, beş se
neye kadardır. Bunu takdirinize arzediyorum. 
Prensip itibariyle -ben affın teşmil edilmesine ta
raftarım. Fakat muhterem heyetiniz mümsik 
davranıyor. Bir zühule kapılıp birbirine tezad 
hükümler çıkmasın diye bu teklifte bulunuyo-
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rum. Eğer 3 aydan 3 seneye kadar olan suçu af
fetmez de 3 seneden 5 seneye kadar olan suçu 
affedersek her halde büyük bir tezada düşeriz. 

Şahıs malının hiçbir kıymeti yoksa, şahıs 
ayrı, Devlet ayrı ise, bunu efkârı umumiyeye he
yetiniz kararı bildirecektir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; 
Reşad Güçlü arkadaşımız teklifinin yerinin tâ
yin edilmesini istediler. Biz mecbur olmamakla 
beraber söyliyeyim : 

Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 498, 
499 ncu maddeleri yağma ve gaspa aittir. Hır
sızlıkla ilgili suçlardır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bilhassa Sedat Ba
rı arkadaşımızın dikkat etmelerini rica ediyo
rum, komisyonun teklifini okutacağım. 

OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Ankara) — 
Ona ait bir tadil teklifi vardı, lütfen onu evve
lâ okutunuz. 

BAŞKAN — Bu takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2. maddenin (B) bendine Adalet Komisyonu

nun ilâve ettiği 500 lira ile ilgili fıkranın çıka
rılıp Hükümet teklifi veçhile : 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suç
ları, 

ı Olarak kabulünü teklif ederim. 
Bolu Mileltvekili 

Mahmut Güçbilmez 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar, kerem buyurun, bu nokta üzerinde 
birkaç cümle arzedeyim. 

Arkadaşlar, teklif bir defa okununca, takdir 
buyurursunuz, hafızalar bu kadar teklif yağmu
ru içinde tamamiyle yerleşmemiş olabilir. Ben
denizin arzım, 500 liranın kaldırılması yolunda
dır. Hükümetten ,gelen teklif veçhiledir. Esbabı 
mucibesi şudur: Bir liranın hırsızlığı ile mil
yonun hırsızlığı arasında fark yoktur. Azı ça
lan çoğu da haydi haydi çalar arkadaşlar. Bu 
itibarla teklifi reyinize sunmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mızın 500 liranın da kaldırılması suretiyle hiç
bir kayıt koymaksızm zimmet, ihtilas, irtikâp, 
irtişa suçlarının istisnalar meyanma konmasını 
taleb eden teklifini ihtiva eden önergesinin dik
kate almmasmı kabul edenler... Kabul etmiyen-

l ler... 

— 670 — 
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(Ayağa kalkalım sesleri). 
Biz anlamazsak sizi ayağa kaldırırız. 
500 lirayı muhafaza etmek istiyenler... Kabul 

etmiyenler... 
Arkadaşlar bu şekilde oturarak işarı reyle an-

liyamadık, iht^âf oldu. Şimdi ayağa kalkmak 
suretiyle sayacağız. Bilâhara, anlıyamadık deme
yin, çok rica ederim. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar. Yani beş yüz kaydı 
yok... Kabul etmiyenler... 

önerge reddedilmştir. 
Maddeyi yeni şekliyle arkadaşımız komisyon 

sözcüeü okuyacak ve onu reye koyacağız. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-

YUMCU (Balıkesir) — Efendim, kabul ed^en 
şekle göre maddenin (B) fıkrasının yeni şeklini 
Başkanlığa takdim etmiş bulunuyoruz. Yalnız 
Sinan Tekelioğlu'nun teklifi de mevzuubahistir. 
Fakat biz bunun ilâvesine lüzum görmüyoruz ve 
maddenin Komsyonun teklif ettiği şekilde reye 
konmasını rica ediyoruz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
a rkadaşlar; hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. 
B. M. Meclisi milletin yegâne ve hakikî mümes
sili olduğuna göre komisyon kabul etmedi diye 
bunu çıkarmak doğru olmaz. Rey ve karar sizle
rindir. Bendenizin bu kaydı koymaktan maksadı 
şudur: Bir defa Münakaşa ve Müzayede Kanu
nuna göre bu gibi müzayede ve münakaşalara 
fesat karıştırmak halen tetkik etmekte olduğu
muz B. M. Meclisi arsaları ile Anıt - Kabir ar
salarının suçlularını büsbütün ortadan kaldıra
caktır. (Komisyon kabul etmedi sesleri). 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ko
misyon ne vakit toplandı ki kabul etmesin... 

BAŞKAN — Verilen önergeleri mutlaka ko
misyon kabul etmek mecburiyetinde değildir. 
Onun için yine hakem yüksek heyetiniz olacak
tır. Komisyon bu şekilde teklifte bulunuyor. Mü
saadenizle fıkrayı bir kere daha okutuyorum. 

(Fıkra ikinci defe tekrar okundu). 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Komis

yona vermedik ki, maddeyi, ötekileri nasıl ka

bul etmiştir? 
BAŞKAN — Verdik efendim. Efendim, şim

di okunduğu şekilde fıkrayı reyinize arzedece-
ğim. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Fıkra
nın şekli tahriri hakkında mâruzâtım var: 

Arkadaşlar, komisyonun getirdiği muaddel 
metinde « uygulanır » cümlesi bittikten sonra, 
4237 sayılı Kanunun şümulüne giren suçlar, di
yor. İbare bu bakımdan biraz düşük oluyor. 
Bu ilâve edilen kısım yukarıya alınırsa uygun 
olacaktır. Birçok arkadaşlarımız bu mealde tak
rir vermişlerdir, bendeniz de takririmi bu me
alde vermiştim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, bu ibareyi yu
karıya almayı biz de düşündük. Fakat yukarıya 
alacak olursak 500 lira kaydi 4237 sayılı Kanu
nun şümulü içine giren suçlara da şâmil oluyor. 
Bu bakımdan aşağıya almaktan başka çare bula
madık. Eğer Mahmut Güçbilmez arkadaşımız 
bir teklifte bulunurlar ve uygun bulursak kabul 
ederiz. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Bende
nizin bir teklifim var, o okunsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; (Müzayede ve mü-
nakaya fesat karıştıranların ikinci maddenin B 
fıkrasına ilâvesini arz ve teklif ederiz) şeklinde 
yeniden bir teklif vardır. Tüzük hükümlerini 
tetkik ettik, bunu yeniden reyinize arzetmek mec
buriyetindeyiz. Yüksek Heyetiniz yeniden ka
bul ederse o zaman filhal komisyon bunu kabul 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu bakımdan 
müzayede ve münakaşaya fesat karıştıranların 
ikinci maddenin B fıkrasına ilâvesi şeklinde Si
nan Tekelioğlu ve Konya Milletvekili Murad Ali 
Ülgen arkadaşımızın önergesini dikkate almayı 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şu halde Komisyona iade ediyoruz, formüle 
edilecektir. 

Arkadaşlar; oturuma 10 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma gün ve saati : 14 . V I I . 1950 Cuma, 
Saat : 0,05 



B E Ş Î N O Î O T U R U M 
14 . VII . 1950 Cuma 

Açılma saati : 0,20 

BAŞKAN — Başkanvefcilli Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER ; Füruzan Tskil (İstanbul), Raif Aybar (Bursa) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Komisyonun formüle ettiği fıkrayı Komis

yon Gözcüsü okuyacak. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFÎD 

ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın kab.ul edilen teklifi
ne ait maddeler Türk Ceza Kanununun 366, 367 
ve 368 nci maddelerinde yazılı müzayede ve mü
nakaşaya fesat karıştırma maddeleridir. Biz 
maddeyi Heyeti Celilenin istediği şekilde for
müle ettik, şöyledir; [Miktar ve kıymeti 500 li
radan az olan, (500 lira dâhil) zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 
366, 367, 368 nci maddelerinde yazılı müzayede 
ve münakaşaya fesat karıştırma suçları ve 4237 
sayılı Kanunun şümulü içine giren suçlar. ] 

BAŞKAN — Komisyonun hazırladığı fıkrayı 
tekrar okutuyorum. 

(B bendi tekrar okundu) 
NECÎP BİLUE (Niğde) — Efendim, zanne

derim bir hata mevcuttur komisyonca hazırlanan 
ifade şekline göre, 500 liradan az olanları affın 
şümulü dışında bırakıyoruz, 500 liradan yuka
rı olanları affın şümulü içine sokuyoruz. 500 
liradan fazla demek lâzımdır. Çünkü bahis ko
nusu «-olan suçlarda affm şümulü dışında 
kalacak olanlar miktar veya kıymeti 500 lira
dan fazla olanlardır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM
CU (Balıkesir) — Az tâbiri fazladır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Arka
daşlar, burada bir noktayı işaret etmek isterim, 
bu nokta tatbikatta bâzı hatalara sebep olur: 
Tasanda 500 lira esası kabul edilmiş olduğuna 
göre bu miktar müstakil her suç için ayrı ayrı 
mı? Yani bir kimsenin mütaaddit rüşvet ve ir
tikâp suçlarından her biri 500 lirayı tecavüz et
tiği takdirde bunun affı mı? Yoksa bunları 

cemetmek suretiyle hâsıl .olacak yekûna göre 
mi? Af cihetine gidileceği sarih bulunmadığın
dan hiç değilse bu noktanın Komisyon Sözcüsü 
tarafından tasrih edilmesini rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİD ERKU
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, teklif ettiği
miz şekil şudur: Her bir suç ayrı ayrıdır. Müte
madi, müteselsil suçların toplanması vaziyeti 
yoktur. 500 liralık bir suçsa aftan istifade ede
cektir. Fazla ise etmiyecektir. İki tane ise, ayrı 
ayrı ise ve yekdiğeriyle alâkadar değilse her 
biri ayrıca istifade edecektir. Her bir suçu mün
feriden nazara alıyoruz. 500 liraya kadar olan 
suçlar istifade edecektir. Ondan fazla olan et
miyecektir. Başka bir dâva zemini olan başka 
bir 500 lira var da o da istifade edecektir. 

ZİHNİ URAL (Çoruh) — Anlıyamadığım 
bir şey var. 

Vaziyet şudur: (Münakaşa ve müzayedeye 
fesat karıştıranlar) kaydı konulduğuna göre 
bir defa müzayede ve münakaşa muamelesi or
taya konmalı ki, ondan sonra fesat karıştırıla-
bilsin. Halbuki Sinan Tekelioğlu arkadaşımı
zın gösterdiği işlerde bir defa" müzayede ve 
münakaşa muamelesi yoktur. Bunu anlıyama-
dım, bir eksiklik var. 

BAŞKAN — Bu kabul edildi kardeşim. 
Şimdi yüksek heyetinizin dikkate alınması

nı kabul ettiği önergeleri dikkate alarak ko
misyonun hazırlamış bulunduğu (B) bendini 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. (Tekrar 
okunsun sesleri) 

İki defa okundu peki bir daha okuyalım. 
(Komisyonun getirdiği (B) bendi tekrar 

okundu) 
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 

(Beş yüz liradan fazla olan «500 dâhil» ) diye 
okundu, hariç olacak. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFlD ERKU-

YUMCU (Balıkesir) — Evet, (Beş yüz liradan 
fazla olan «beş yüz hariç» ) denecektir. 

BAŞKAN — (B) bendinin son aldığı şekli 
okutuyorum. 

B) Miktar ve kıymetçe 500 liradan fazla 
olan (500 lira hariç) zimmet, ihtilas, irtikâp, 
rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 366, 
367, 368 nei maddelerinde yazılı müzayede ve 
münakaşaya fesat karıştırmak suçları ve 4237 
sayılı Kanunun şümulü içine giren suçlar 

BAŞKAN — Bu okunan şekilde kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi (C) bendine geçiyoruz. 
c) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 

417, 418, 429, 430/1, 431, 435, ve 436 ncı mad
delerinde yazılı suçlar, 

önergeler var okutuyorum. 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın öner

gesinin C bendine mütaallik kısmı tekrar 
okundu. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun 

tasarısının ikinci maddesinin (C) bendinin ka
dın ve kız kaçırma ve alıkoymaya ait 429, 
430/1 ve 431 de yazılı suçların kanunun birin
ci maddesi şümulüne alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Rize Milletvekili 
Kemal Balta 

Yüksek Başkanlığa 
Evlenme va'di ile ve ırza geçmemek suretiy

le yapılan kız kaçırmaların affın şümulü içine 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Yılmaz 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanunu tasarısının ikirtei maddesinin 

(C) bendindeki kız kaçırmaya mütaallik olan 
429 rakamının çıkarılmasını teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Neeip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (C) bendindeki 429 ve 430/1 

maddelerinin çıkarılması suretiyle pek çoğu rızaen 
kız ve kadın kaçırmaya ve başlık alışverişine 

1960 O : ö 
vesile olan bu suçların affedilmesini teklif, ederim 

Bolu 
Mahmut Güçbilmez 

Başkanlığa 
Af Kanununun ikinci maddesinin (C) fıkra

sındaki kız kaçırma fiiline taallûk eden 429 raka
mının çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Şevki Ecevit 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (C) bendinde yazılı Ceza Ka

nunu maddelerinden (430/1) nci maddenin tam 
bir sarahat ifade edebilmesi için (430) ncu 
maddenin birinci fıkrası) şeklinde yazılmasını; 
arz ve teklif ederim. 

13 . V I I . 1950 
Ordu Milletvekili 

Refet Aksoy 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanunu tasarısının madde 2 nin (C) 

bendinde alelıtlak kız ve kadın kazıranlar da af
fın dışına bırakılmıştır. Halbuki evlenmek kas
tiyle ötedenberi köylerimizde bir itiyat haline 
gelen bu kız ve kadın kaçırma hâdiseleri ekseri
ya kızın da anlaşmasiyle vâki olduğu ve fakat 
araya başlık denilen bir paranın verilmemesi yü
zünden bu gibi hâdiselerin mahkemelere intikal et
tiği bir hakikattir. Esasen bu gibi haller hiç
bir zaman bir fuhuş telâkki edilemiyeceğinden 
evlenme kastiyle kız ve kadın kaçıranların da 
affın içine alınması lâzımdır. 

işte bu mülâhaza iledirki mezkûr (C) ben
dinin kız ve kadın kaçırma diye yazılı kısma 
(evlenmek kastı olmaksızın) kaydının ilâvesiyle 
tadilini teklif ediyorum. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Başkanlığa 
Af tasarısının ikinci maddesinin (C) bendin

deki mânevi* cebirle ırza geçmeye mütaallik birin
ci fıkra ile 415 ve 429 ncu maddelerin tasarıdan 
çıkarılarak affın şümulüne ithalini arz ve teklif 
ederiz. 13 . VII . 1950 
Gümüşane Milletvekili Yozgad Milletvekili 

Kemal Yörükoğlu Niyazi Ünal Alçılı 

Sayın T. B. M. M. Başkanlığına 
«Bâzı suç ve cezaların affın hakkında kanun 
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tasarısı» nın 2 nci mddesinin, Türk Ceza Kanu
nunun üçüncü fasılda yazılı fuhşiyata tahrik cü
rümleri şeklinde kabulünü saygı ile arz ve rica 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
A. Boyacıgiller 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin (C) bendinin aşağıdaki şe

kilde değişi irilmesini teklif ederim. 
C) Türk Ceza Kanununun 4.14, 415, 416 

417 ve 418 nci maddelerinde yazılı suçlar. 
Erzurum Milletvekili 

Emrullah Nutku 

Yüksek Başkanlığa 
Af Kanununun 2 nci maddesi (C) bölümü

nün 431 nci maddesinde yazılı kız ve kadın kaçır 
ma suçundan mahkûm olan vatandaşların da af
tan istifade etmelerini arzediyorum. 

Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman 

BAŞKAN — Buyurun Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bir noktaya Yüksek He
yetinizin dikkatini çekerek sözlerime başlamak 
isterim. 

Okunan takrirler bize gösterdi ki, Yüksek 
Meclisiniz aynı konu üzerinde büyük bir hassasi
yet göstererek âdeta ittifaka gider gibi aynı ko
nuların affın istisnası içine alınması, yani açık 
tâbirle arzediyorum, affa tâbi tutulması mev
zuunda âdeta şuur ve fikir birliğine doğru yol 
almış ^ aziyettedir. 

Bu takrirlerin birleştiği nokta olarak bunu 
yüksek dikkatinize arzettikten sonra kısaca şunu 
tebarüz ettirmeme müsaade etmenizi rica etmek 
isterim. 

Bugün köylerimizde kız kaçırma mevzuu 
maalesef maşeri mühim bir yara haline gelmiştir. 
Bu yara, üzerinde Hükümetçe durulması lâzım-
gelen ve âtide Hükümetin, Adalet Bakanlığı
nın, belki dolay isiyle İçişleri Bakanlığının çok
ça meşgul olması lâzımgelen bir mevzu ve bir 
dert halindedir. Tatbikatla uğraşan arkadaşla
rımız yakinen bilirler ki, biraz evvel bu kürsü
den konuşan arkadaşlarımızın da Yüksek Heyeti
nize arz ve izah etmiş olduğu gibi, tam bir baş
lık alış verişi vardır.. Tümü için demiyorum, 
fakat hâdiseler bu istikamete doğru inkişaf, et
mektedir. 

. 1950 O : 5 
Delikanlı köyün beğendiği kızı ile anlaşıyor. 

vaka budur. Nihayet su başında, tarla yolunda 
mutabakata varıyor... (Sadede sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim, teferruata girme
den konuşun. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Ve bu 
şekilde rızaen kaçırmalar, haya hislerinin perdesi 
altında kalarak güya cebren kaçırmamış gibi bir 
feryadı figan sahnesi içerisinde cereyan ederek, 
nihayet iş Adliyeye intikal etmeden evvel, bal 
ayı yaşıyormuş gibi köy köy dolaşarak, Anado
lu'da hüküm süren bir anane dolayısiyle, başlık 
mevzuunda anlaşılmayınca, hâdise adliyeye in
tikal ediyor. Bu mesele maşeridir ve sosyaldir. 
Bu münasebetle temas etmiş bulunuyorum. Şim
di bizim teklifimiz şudur ki, bu işin iç yüzünde 
bir kasıt yoktur, evlenme kastı vardır, ohalde ce
bir hakiki değil, calidir. Bu da cemiyetin gö
zünden kaçmıyor. Bu bakımdan bu maddelerin 
affa tâbi tutulmasının ve bundan sonra da bu 
mevzu üzerinde Hükümetin gerekli tedbirleri 
alarak huzurunuza gelmesinin çok uygun olacağı 
düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — Söz, İçişleri Bkanımndır. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HlOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, cebrî olsun, 
cali olsun kız kaçırma vakalarının geniş bir mü
samahaya mâruz kalması, tatbikat bakımından 
memleketin içinde bâzı huzursuzluk yaratabilir. 
Bunun için bilhassa teşkilâtımızdan, yani zabı
ta teşkilâtımızdan uzak bulunan yerlerde bir de 
Iböyle istisnaiyet kabul edilecek olursa memleke
timizin bilhassa zabıta teşkilâtından uzak yer
lerinde tatbikat bakımından çok geniş rahneler 
açabilir. Cali olsun, cebrî olsun kız kaçırma va
kalarından büyük hâdiseler çıkabilir, cinayetle
re meydan verebilir. Bu itibarla bu istisnaiye-
tin kabulünün, memleketin dahilî nizamı ve hu
zuru için yerinde olmadığını zannederim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; (C) 
fıkrasında Ceza Kanununun bâzı maddeleri sayı
lıyor. Burada 430/1 ibaresi vardır. Halbuki 
kanunlar yazılırken kanunların metni içerisin
de geçen her hangi bir madde zikredildiği za
man o madde iki fıkradan ibaret ise «430 ııcu 
maddenin birinci fıkrası» diyerek geçmesi lâ
zımdır. 430/1 dendiği takdirde tatbikatta müş
külâtı mucip olur. Hükümet tasarısında 430 
ncu maddnin birinci fıkrası diye yazılıdır. Bu 
şekilde düzeltilmesini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Sözümden 

vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Ben de vazgeçi

yorum. 
BAŞKAN — Şu halde, arkadaşlar söz söy

lemekten vazgeçtiklerine göre, komisyonun mü
talâasını alıp önergeleri teker teker reyinize 
arzedeceğim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM-
CU (Balıkesir) — «430 ncu maddenin birinci 
fıkrası» şeklinde yazılması daha doğrudur, ko
misyon adına iştirak ediyoruz. 

Arkadaşlar, kız kaçırma, memleketimizde en 
çok olan vakalardandır. Köylü kadınlarımız 
tenha yerlerde çalıştıkları için bu yerlerden ka
çırılmaktadırlar. Bu asayiş bakımından İçişleri 
Bakanımızın izah ettiği veçhile mühimdir, ni
zam ve intizamı haleldar eder.. 

Bâzı rakadaşlar dediler ki, evlenme maksa-
diyle kaçırma olmaktadır. Zaten evlenme mak-
sadiyle yapılmışsa kanun cezasını tecil etmekte
dir ve mesele yoktur. Bu itibarla köylerimizin 
asayişiyle alâkalı olan bu iş üzerinde ehemmi
yetle durmalıyız. 

İstatistikler göstermiştir ki, ekseriya köy
lerdeki cinayetler, bu kız kaçırma vakalarından 
çıkmaktadır. Binaenaleyh, olduğu gibi kabulü
nü rica ederim. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Evlen
me maksadiyle olursa tecil olunur, buyurdular. 
Bu madde nerededir?. Evlenirse tecil olunur 
mu?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKUYUM-
CU (Devamla) — Onu kastettim. 

BAŞKAN — önergeleri okutup oya koyaca
ğım. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Adalet Komisyonunun Af Kanunu tasarısı

nın (G) bendinin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini teklif. ederim. 

14 . V I I . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

Fehmi Açıksöz 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418 ve evlenme maksadı olmaksızın kadın 
ve kız kaçırmaya dair 429, 430/1 ve 435, 436 ncı 
madelerinde yazılı suçlar. 

1950 O : 5 
BAŞKAN — Bu önergenin dikkate alınması

nı kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilme
miştir. 

(Zonguldak Milletvekili A. Boyacıgiller'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Dikkate alınmadı. 

(Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm öner
gesinin (C) bendine ait kısmı 3 ncü defa okun
du) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmedi. 

(Kocaeli MiLetveili Mehmet Yılmaz'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri) 

Bir daha okuyoruz. 
(önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN —• Komisyon kabul etmiyor, öner

genin dikkate alınmasını reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. (Soldan alkışlar) Bunu 
komisyona vereceğim, formüle etsinler. 

(Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Bunu komisyon da kabul edi
yor. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. Bu şekilde tadil edilecektir. 

(Erzurum Milletvekili Sabri Er duman'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Esasen bunlar madde olarak reddedilmişti. 

Yüksek Başkanlığa 
Evli kadınları kaçıranların affedilmemesini 

rica ederim. Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Yusuf Ziya Tuntaş 

BAŞKAN — Bu madde olarak zaten vardır, 
onun için reye koymuyorum. 

(Gümüşane Milletvekili Kemal Yürükoğlu 
ile Yozgad Milletvekili N. Ünal Alçılı'nm öner
gesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN —• Bu mevzuu evvelce reye koy

duk, reddedildi, tekrar koymuyorum. 
(Rize Milletvekili Kemal Balta'nm önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Zaten bu, komisyonda formüle 

ediliyor. 
(Niğde iMlletvekili Necip Bilge'nin önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu konu evvelce reddedildiği 

için oyunuza koymuyorum. 
(Bolu Milletvekili Mahmut Güçbilmez'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu da, daha evvel reddedildiği 

için oyunuza sunmuyorum. 
Ahmet Gürkan'm önergesi de aynı mahiyet

te olduğundan oya sunmuyorum. 
BAŞKAN —- Arkadaşlar, Komisyon bu mad

denin C fıkrasını formüle etmiş getirmiştir. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFlT ERKUYUM-

CU (Balıkesir) — Kabul edilen şekle göre for
müle ettiğimiz maddeyi arzediyorum, dinleme
nizi rica ederim. 

«Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 
418, 429, 430 maddesinin birinci fıkrası ile 431, 
435, 436 ncı maddelerinde yazılı suçlar. 

Ancak, kaçırma evlenmek maksadiyle yapıl
mış ve kaçırılan kimsenin ırzına yeçilmemişse 
birinci madde hükmü uygulanır..» 

Muvafık mı efendim (Muvafık sesleri) 
BAŞKAN — Müfit Bey, müsaade buyuru

nuz, bize veriniz de okuyalım. 
c) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 

417, 418, 429, 430 ncu maddesinin birinci fık
rası ile 431, 435 ve 436 neı maddelerinde yazılı 
suçlar. Ancak, kaçırmak evlenmek maksadiyle 
yapılmış ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilme-
mişse birinci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — İkinci maddesinin (c) bendini 
komisyonun değiştirdiği ve şimdi okunan şe
kilde oyunuza sunuyorum. Kbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi (ç) fıkrasının müzakeresine geçiyo
ruz. 

ç) Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450 ve 
451 nci maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı 
aynı mahiyetteki adam öldürme suçları, 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, az 

ve öz arzedeceğim: Katil suçlarının cezaları-

7.1950 O : 5 
j nm tenzili hakkındaki mucip sebebimi sabahki 

celselerde arzetmiştim. Bu itibarla 448, 449, 
450 nci maddelerdeki cezaların idam ve mü
ebbet hapsi müstelzim suçlara taallûk edici 
cezaların on beş seneye, 30 sene hapis cezaları
nın on bşe diğer cezaların yarıya tenzilini tek
lif ediyorum. 

İkinci istirhamım da şudur: 
452 nci maddenin de affın şümulüne alınma

sını bendeniz komisyona teklif etmiştim. Kabul 
edilmedi. O da Hükümetin tasarısmdadır. 452 
nci madde de aftan istisna ediliyor. Katil kastı 
yok. Katil kastı olmadığı için yaralamadan 
mütevellit ölümün de affını istirham ederim. 

Bir maddeden daha bahsedeceğim, bu da 
451 nci maddedir. 451 nci maddede yine katil 
kastı yoktur. Ve hattâ failin fiiline kastına 
inzimam etmeden mağdurda mevcut olan bir 
sebeple ölüm vukuagelmiş olması halindedir 

. ki, cezası şümulüne girmeyi istilzam eden bir 
maddedir. 

Bunun da affa ithal edilmesini arz ve teklif 
ediyorum. Bu hususta da bir takrir veriyorum. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen
dim, (Ç) bendinde 448, 449, 450 ve 451 nci mad
deler ile diğer kanunlarda yazılı aynı mahiyet
teki adam öldürme suçları; kaydı vardır. Bun
lar tadadîdir birer birer sayılmıştır. 

Bir de (F) bendinde Türk Ceza Kanunu ile 
diğer kanunlarda yazılı ölüm cezasını müstel
zim suçlar olmak üzere, adam öldürme suçları 
iki bentte toplanmıştır. 

Türk Ceza Kanununun birçok maddelerinde 
müebbet ağır hapis cezasını müstelzim suçlar 
vardır. Cezasını müstelzim suçlar ki, müebbet 
ağır hapsi müstelzim suçlardır. Gerek Türk Ce
za Kanununun ve gerekse sair kanunların say
dığı suçların içine girmemektedir. Bunlardan 
doğrudan doğruya bahsetmiştir. 

Meselâ bunlardan 374 ncü maddede gark su
retiyle bir kimsenin ölümüne sebep olması su
çunun müeyyidesi müebbet ağır hapistir. 

I Bundan başka 285 nci maddede tasrih, edilen 
I iftira suçunda da : Eğer müfteri iftiraya uğrı-

yan adamın idamından evvel meydana çıkarsa, 
müfteri bu takdirde müebbet ağır hapis cezası
na ma!hkûm olur. 

Yime 154 ncü maddesinde Reisicumhura şah
san suikasta nâkısan teşebbüs ederse müebbet 

1 ağır [hapse mahkûm olur. 
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Şu halde Ibu maddeler bu iki fıkranın hari- I 

cinde kalmakta ve birinci madde af fm şümulüne 
girmektedir. Her halde bu bence bir zühul olsa 
gerektir. Maahaza zühul olmasına imkân yok
tur. ÇJünkü tasarının 5 nci maddesinde müebbet 
ağır hapisten bahis vardır, öyle zannediyorum 
ki, tasarı hazırlanırken müebibet ağır hapis ce
zaları unutulmuştur. O itibarla komisyon söz
cüsünün bu noktayı tavzih etmesi lâzımdır. Ben, 
bunların içine girmediği kanaatindeyim. Bunla
rın ayrı bir bent halinde veya sair bir fıkraya 
ilâvesini bir önerge ile talep etmiş bulunuyo
rum, takdir sizindir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka
daşlar, biraz evvel konuşan arkadaşın hatırına 
gelen benim de hatırıma gelmiş. Ceza Kanunu
muzun 374 ncü maddesi vardır, ibu madde; bir 
kimsenin hayatını tehlikeye koyacak şekilde su 
baskınına mâruz kılarak bir kimsenin ölümüne 
sebebiyet vermesi maddesidir. Bunun cezası, 
müebbet ağır hapis cezasıdır. Müebbet ağır ha
pis veren bu madde 451 nci maddedeki cezaya 
nazaran dalha ağır hükmü ihtiva etmektedir ki, 
451 nci maddeyi Hükümet ve komisyon istisna
lar içine (Ç) bendine dâhil etmiş, yani affa tâ-
Ibi tutulmuştur. Halbuki onun en son haddi 10 
sene ağır hapistir, beriki müebbet ağır hapistir. 
kasten yapılacak su baskınlariyle insan haya
tını tehlikeye mâruz bırakmak ağır bir suçtur. 
Bunun affa tâibi tutulması muvazeneyi bozar. 
451 i affetmiyorsak 'bunu da affetmememiz lâ
zımdır. Bunu affediyorsak bundan daha hafif 
olan 451 i de affetmemiz lâzımdır. Bendeniz bu 
tenakuzun giderilmesi için bir önerge veriyo
rum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) ^ - Evvelâ Celâl Yardım
cı arkadaşımıza cevap vereyim. Celâl Yardım
cı arkadaşımız komisyon müzakereleri sırasın
da geldiler ve 452 nci maddenin istisnalar ara- | 
sından çıkarılmasını teklif ettiler. Komisyonda 
müzakere ettik ve bunun öldürme kastiyle ol-
mıyan bir fiil olduğunu nazara alan komis
yon ekseriyeti 452 nci maddenin istisnalar ara
sından çıkarılmasına karar verdi. 

451 nci madde hakkındaki teklife gelince; 
buradaki öldürme fiilî kasti efaldendir. Mad
deyi aynen okuyorum: 

Madde 451. — ölüm, failin fiilinden ev- j 
vel mevcut olup da failce bilinmiyen ahvalin j 
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birleşmesi veyahut failin iradesinden hariç 
gayrimelhuz esbabın inzimamı yüzünden vu-
kuagelmişı ise idam cezasını müstelzim haller
de 15 seneden ve müebbet ve 15 seneden fazla 
ağır hapsi müstelzim hallerde 10 seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası hükmohı-
nur. 

Madde 452. — Katil kastiyle olmıyan 
darp ve cerh veya bir fiili müessirden telefi-
nefs husule gelmiş olursa fail 448 nci maddede 
beyan olunan ahvalde beş seneden ve 449 ncu 
maddede yazılı ahvalde yedi seneden, ve 450 
nci maddede muharrer ahvalde on seneden aşa
ğı olmamak üzere muvakkat ağır hapse mah
kûm olur. 

Eğer telefinefs failin fiilinden evvel mev
cut olup da failce bilinmiyen ahvalin birleşme
si veyahut failin iradesinden hariç ve gayri 
melhuz esbabın inzimamı yüzünden vukagel-
miş ise 448 nci maddede beyan olunan ahvalde 
üç seneden beş seneye ve 449 ncu maddede mu
harrer ahvalde beş seneden yedi seneye ve 450 
nci maddede yazılı ahvalde yedi seneden on se
neye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Binaenaleyh her iki madde mahiyet itiba
riyle aynı değildir. 451 nci madde kasti efal
dendir, kasten adam öldürmek fiilidir. 452 nci 
madde ise gayrikasti olarak failce bilinmiyen 
ahval yüzünden ölüm fiilinin vücuda gelme
sinden ibarettir. Bu itibarla biz 451 nci madde
nin istisnalar arasından çıkarılmasına muvafa
kat etmiyoruz. 

Diğer arkadaşlarımızın tekliflerine gelince, 
374 ncü maddeye mümas bir fiil ve bundan 
mütevellit bir dâva mevcut olmadığı Adalet 
Bakanlığından beyan edilmektedir. Esasen bu 
fiil gayrikasti efalden olduğu için tasarıya it
hal edilmemiştir. Mamafih bu fiil ağır hapis 
gibi ağır bir cezayı müstelzim bir fiildir. Bu 
itibarla bunun istisnalar arasına alınmasını 
uygun görmüyoruz. 374 ncü madde de istisna
lar arasına alınmıştır. 

CELA YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
biz senelerce bu kanunlarla meşgul olan insanla
rız. îşte burada 541 nci madde, maddeyi aynen 
okuyorum. 

Madde 451. — «Failin fiilden evvel mevcut 
olup da failce bilinmiyen ahvalin birleşmesi ve
yahut fiilîn iradesinden hariç ve gayrimelhuz 
esbabın inzimamı yüzünden vukua gelmiş ise 
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idam cezasını müstelzim hallerde on be§ seneden 
ve müebbet ve on beş seneden fazla ağır hapsi 
müstelzim hallerde on seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası hükmolunur. 

Diyor. İstirham ederim burada ölüm ile fa
ilin iradesi arasında münasebet mevcut olmadı
ğı vâzıı kanun tarafından izah ediliyor. Bir de 
Temyizin içtihat ve tatbikatına bakalım: 

(.... Suç ile ika olunan müessir fiilin netice
si...) Müessir fiil nerede, katil kasti ile haretket 
neredet? Müessir fiil tesiriyle adam ölüyor, katil 
kasdı yoktur. Çok rica ederim. Maddeyi başka 
türlü tefsire hakkımız yoktur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim maddelri oku
dum. Aynendir. Katil kastı olmıyan, şeklindedir. 
Diğerinde bu kayıt yoktur. Birisi ahvali kasti-
yedendir, diğeri değildir. (İkisindede kasıt* yok
tur sesleri). 

ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖEÜK 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, komisyon söz
cüsünün izah ettiği veçhile, hakikaten 451 nci 
madde: (Kasti bir hareketle, yani öldürme kas
tiyle vuku bulan bir yaralama neticesi eğer baş
ka esbabın da iltihakı ile ölüm vukua gelmiş 
ve) bunu istihdaf ediyorsa burada esas itiba
riyle öldürme kastı mevcuttur. Çünkü öldürme 
kastı mevcut olan her hareket mutlaka ölümle 
neticelenmez. Fakat bu kastî olan hareket neti
cesinde bâzı sebeplerin iltihakı ile ölüm vukua 
gelmişse bundan dolayı kasıt ve netice değişmez, 
doğrudan doğruya failin bir taaddisiyle ve ese
riyle ölüm vukua gelmiştir. Bu takdirde madde
si malûmdur, 448 veya 45Ö nci maddeye girer. 
Ama başka esbabın taallûku ile, meselâ kalbi za
yıftır veya evvelce mevcut bir hastalık dolayısiy-
le ölüm tacil edilmişse mahalli şüphedir. Çünkü 
ölüm hangi fiilin, hangi müessirin neticesi vukua 
gelmiş? Bu sebeple ceza azalmıştır, kasti hare
kettir. Burada da kasti, gayrikasti olmak üzere 
ayrılır ki; 448, 449, 450 nci maddeler buraya 
ithal edilmiştir, 452 nci madde ayrılmıştır, kasıt
sız öldürmektir. 

Sonra Mahmut Güçbilmez arkadaşımızın be
lirttiği veçhile, bu yedinci babın 371 ve 374 ncü 
maddelerindeki su baskını gibi ölüm sebebi ve 
şekli 450 nci maddenin altıncı bendinde mevcut
tur. Katil yangın, su baskını ve gark gibi yedin
ci babın birinci faslındaki vasıtalarla yapılırsa 
yedinci babın 374 ncü maddesine dâhildir diye 
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tekrar etmekte hiçbir vecih mevcut değildir. An
cak kastî ve gayrikasti olma bakımından düşü
nülmek lâzımdır. Arzım bu kadardır. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplere müsteniden T. 

Ceza Kanununun 448, 449, ve 450 nci maddele
rine mümas ef'alden : 

1. İdam cezasını müstelzim suçlara ait ceza
nın 15 seneye; 

2. Müebbet hapis cezasının keza 15 seneye; 
3. Diğer cezaların yarıya tenziline; 
4. Türk Ceza Kanununun 451 nci maddesi

nin Komisyonda arz ve teklifim üzerine kabul 
olunan 452 nci madde gibi affın şümulüne alın
masını ve istisna edilmiş maddeler arasından 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Ağn Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFİT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, Celâl Yardım
cı arkadaşımızın teklifinin ikinci kısmı bu mad
deyi ilgilendirmez. O kayıt beşinci maddededir. 
Bu maksatla evvel emirde birinci kısmı reye 
konsun İkinci kısım da ölüm cezasının ve saire-
nin tenzilâtına dairdir ki, o da yeri gelince reye 
konsun.. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — O kısmı geri 
alıyorum. Yalnız 451 nci maddeyi teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — 451 nci maddenin istisnalar me-
yanmdan çıkarılmasını teklif eden Celâl Yardım
cı arkadaşımızın önergesini dikkate alınmasını 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilme
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (Ç) bendine (Başkasının ha

yatı için tehlikeli olduğu vukuundan evvel 
anlaşılabilen bir suretle kasten su basmasına se
bep olan kimseye beş seneden aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası veren ve eğer bu hal bir kim
senin ölümüne sebebiyet vermişse müebbeden 
ağır hapis cezası tâyin etmiş olan) Türk Ceza 
Kanununun 374 ncü madde istisnaları içindeki 
451 nei maddeden de ağır ceza taşıdığı ve hayat 
koruduğu için (Ç) bendine ilâvesini teklif ede
rim 

Bolu 
Mahmut Güçbilmez 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, 451 nei maddenin I 

hükümlerine girdiği biraz evvel Adalet Bakan
lığınca izah edilen noktadır. Komisyon da kabul 
etmiyor. 

MAHMUT GÜÇBtLMEZ (Bolu) — Komis
yon Sözcüsü konuştu ve itirazımız yoktur dedi. 
Adalet Bakanı gayribeyanda bulundu. Hükü
metle komisyon ayrı ayrı beyanda bulundular. 
Kâtip okurken kasten kelimesini okumadı, ben 
sehven unutmuş yazmamıştım, aslı « kasten su I 
baskınına sebep olan» dır. Kasten su baskını yapı
lır, bir adamın ölümüne sebebiyet verilir ve müeb
bet ağır hapis cezasını müştekim bulunursa, bu na-1 
sil gayrikasti efal ile bir tutulabilir? Kasten su 1 
baskını yaparak ölüme sebebiyet, müebbet hapis- I 
tir, "bunu nasıl affedebiliriz arkadaşlar? Kanun I 
metninde « kasten » tâbiri vardır. I 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, maddeleri 
okuyayım, lütfen dikkat buyurun. 

450 noi maddenin 6 ncı bendi : Yangın, su 
baskını v« gark gibi 7 nci babın birinci faslın
da heyan olunan vasıtalarla yapılırsa, 

374 neü madde : 
Başkasının hayatı için tehlikeli olduğu vu

kuundan evvel anlaşılabilen bir suretle kasten 
su basmasına sebep olan kimse beş seneden aşa- I 
ğı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. 
Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne sebebiyet 
vermiş ise eezası müebbeden ağır hapistir. 

Biz hu maddenin, 450 nci maddenin 6 ncı 
bendinin şümulü içine girdiği kanaatindeyiz. 
Bu itibarla lüzum yoktur. Ama Yüksek Heyet 
koymakta İsrar ederse buna da bir itirazımız I 
yoktur. 

BAŞKAN — 374 neü maddenin istisnalar 
meyanma girmesini teklif eden önerge, ki, Mah
mut G-üçjbilmez'in teklifidir, komisyonca da ka- I 
•bul edilmiştir. 

Dikkate alanlar... Almıyanlar... Kabul edil
miştir. 

O halde 374 maddeyi ilâve ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerek Hükümet ve gerekse Adalet Komis

yonunun hazırladığı af tasarısında müebbet 
ağır hapis cezaları da aftan istifade ettirilmiş 
olduğundan ikinci maddenin istisnaları göste
renleri arasına bir bent halinde ilâvesi arzolu- | 
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nur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınmamıştır. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 468 nci maddesinde 

yazılı ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine işlen
miş suçlardan bir kadının rızası hilâfına çocu
ğunu düşürmekten sanık ve hükümlü olanların 
Af Kanununun 2 nci maddesinin (ç) fıkrasına 
ilâvesiyle aftan istisna edilmesini, Yüksek He
yetin tetkikma arzedilmesini rica ederiz. 

Konya Milletvekili Konya Mileltvekili 
Muammer Obuz Ziya Barlas 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, arka
daşımız hu teklifini komisyonda da yaptı. Fakat 
komisyon, uzun konuşmalardan sonra bunu 
maddedeki istisnalar arasına almamaya karar 
verdi. Bunun sebebi, affın mümkün olduğu ka
dar geniş bir vaziyette tutulması arzusudur. 
Mademki, bir af yapıyoruz sağdan bir istisna, 
soldan bir istisna yaparak prensipten ayrılmak 
doğru değildir. Muammer Obuz arkadaşımızın 
teklifi kabul edilirse diğer bir arkadaşın başka 
bir teklifi de kabul edilir ve bundan affın gaye
si hâsıl olmaz. Mütemadiyen istisnalarla affedil-
miyen maddeleri çoğaltmak doğru olmıyacaktır. 
Bendeniz bu teklifin reddini teklif ediyorum. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Sözcü arka
daşımızın verdiği izahat mukni değildir. Ceza 
Kanununun 4 ncü faslında sağlık aleyhine işlen
miş suçlar vardır. Burada gerek suçun işlenmesi, 
ahlâki redaet ve gerek cemiyette bıraktığı tesir 
bakımmdan gayet mühim bir noktai nazarı dik
katinize celbedeceğim. 468 nci maddeye göre bir 
kadının rızasiyle çocuğunu düşüren veya rızası 
hilâfına çocuğunu düşüren bir maznunun cezası 
8 seneden, 20 seneye kadardır. Netice olarak ana 
rahminde bulunan ve hayatiyet kazanmış bir var
lık imha olunuyor ve bazan da bu fiil icra edi
lirken ananın da ölümüne sebebiyet veriliyor. 
Şu halde iki hayat mahvediliyor. Biz aynı mad
dede bir kişiyi her hangi bir sebeple öldüren ada-
mı aftan istisna ediyoruz da iki cana kıyan bir 
adamı affa tâbi tutuyoruz. Bunun kabul edil
memesini istirham ediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddenin (ç) bendine Türk Ceza Kanu
nunun 468 nci maddesinin birinci fıkrasının dâ
hil edilerek bu suretle (bir kadının rızası olmak
sızın çocuğunu düşürten) çocuk canilerinin affe
dilmeme] erin in teminini teklif ederim. 

13 . VII . 1950 
Bolu 

Mahmut Güçbilmez 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bundan evvel 468 
nci maddenin tamamının istisnalar mey anma 
ithali teklifini oyunuza sunacağım. Bu önergeyi 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

468 nci maddenin birinci fıkrasının istisna
lar meyanma ithaline mütedair olan Mahmut 
(TÜçbilmez'in önergesini nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (Ç) bendinin adam öldürme 

suçlarında haklarında Türk Ceza Kanununun 51 
ve 59 ncu maddeleri uygulanan hükümlüler 1 nci 
madde hükmünden faydalanır. 

Mardin Milletvekili Bingöl Milletvekili 
Kâmil Boran M. Nuri Okçuoğlu 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Efendim, 51 
nci madde haksız ve şiddetle tahrikten bahsedi
yor. 59 ncu madde takdiri tahfif sebebinden 
bahsediyor. 

Haksız tahrifle adam Öldürme suçları, kendi 
namusuna, varlığına mukaddes haklarına veya 
ailesine yapılan tecavüzü, kafasında hiçbir öl
dürme kastı bulunmıyan bir adamın kandine 
tecavüz edeni tehevvüren öldürmesinden ibaret
tir. Diğer taraftan suçlunun kafasında öldür
mek kastı vardır, tabancasını hazırlamış, pusu 
kurmuş ve hasmını öldürmüştür. Tahrikle kastı 
veya taammüt arasında redaeti ahlâkiye bakı 
mmdan, suç işleme bakımından büyük bir fark 
vardır. Bunun için bir önerge takdim ediyorum. 
Şiddetli tahrik neticesinde ve adam öldürmeyi 
kastetmediği halde tecavüz neticesinde işlen
diği göz önünde tutularak faillerinin affedilme
sini istirham ediyorum. 

s 

Diğer taraftan adam öldürme teşebbüsü, 
hakkında tasarıda sarahat yoktur, tatbikatta 
müşkülâtı mucip olabilir. Teşebbüs suçlarında 
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aftan faydalanmalarını teklif ediyorum, faraza 
bir adaın tabancasını çekmiş ateş etmiş, fakat 
hedefine isabet etmemiştir, nakıs teşebbüs dere
cesinde kalmıştır. Tabancasını çekmiş bacağın
dan yaralamıştır, tam teşebbüs sayılır, Bunla
rın da affın şümulüne alınmasını teklif ediyo
rum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyyorum. 

(Mardin Milletvekili Kâmil Boran ve Bingöl 
Milletvekili Nuri Okçuoğlu'nun önergesi tekrar 

okundu) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜFÎD ERKU-
YUMCU (Balıkesir) — Efendim, Kâmil Boran 
arkadaşımız komisyonda da aynı şeyi, teklif 
ettiler. Komisyon çoğunlukla teklifi uygun 
görmedi. Sebebini arzedeyim. Tahrik ve tehdit, 
esbabı muhaffifeyi ifade eden hükümler v. s. 
nazarı dikkate alınacak şeylerdir. Tahrikle suç 
vuku bulmuşsa hâkim cezayı azaltacaktır ve 
fakat kasti olan ölüm fiilleri aftan istisna edil
miştir, kasti olmıyanlar da affa dâhil edilmiş
tir. Bu şekilde kanuni bir esbabı muhaffifenin, 
tahrikin af prensiplerine ithali uygun olmaz. 
Bu itibarla takririn reddini rica ediyorum. 

Teşebbüs bahsinde de aynı şeyler söyle
nebilir. Adam öldürmekte teşebbüs kaydı mev
cuttur. Kasıt bakımından ikisi arasında fark 
yoktur. Birini affa tâbi tutup diğerini tutma
mak ceza prensipleriyle telif edilemez. Her iki 
teklifin reddini rica ederim. 

BAŞKAN —« önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının Ç bendine T. C. K. nun 452 nci 

maddesinin ithalini arz ve teklif ederim. 
Tokad Milletvekili 

Ahmet Gürkan 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar burada ehemmiyetli olan husus, adamın 
ölmesi, ailesinin, memleketin, milletin onun hiz
metinden mahrum kalmasıdır. Bunu böyle iki
ye taksim etmek, böyle kasti, gayrikasti diye 
ayırmak doğru olmasa gerektir. Onun için Hü
kümet tarafından teklif edilen 452 nci madde
nin istisna edilmesi çok yerinde idi. Bu husus
ta komisyonun isabeti yoktur. Bu arkadaşımı-

— 680 
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zın önergesi yerindedir, çünkü netice itibariyle 
ikisi birdir. Bu önergenin kabulünü bendeniz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

ç) Türk Ceza Kanununun 374, 448, 449 450 
ve 451 nci maddeleri ile diğer kanunlarda ya-

1960 0 : 5 
zılı aynı mahiyetteki adam öldürme suçları, 

BAŞKAN — Bu şekilde rayinize arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, saat 1,5 tur. (Devam edelim ses
leri) Ekseriyet yoktur. Saat 10,5 te toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 1,30 



X: . 

S 

T. B. M. M. Banmvi 



S. Sayısı: 42 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakında Kanun tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/30) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . VII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü " : - . : ' 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1592 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 30 . VI . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan bâzı suç ve cezaların Affı hakkındaki kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte üişik olarak slnulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, < , A. Menderes 

Bâzı suç ve cezaların afffı hakkındaki Kanun tasarısı gerekçesi 

Milletler hayatında derin tahavvüller husule getiren ve şahısların dünya görüşlerini ve kıymet 
hükümlerini köklü bir şekilde değiştiren hâdiselerden sonra vatandaşların huzur ve sükûn içinde 
yaşayabilmelerini temin eylemek ve kolaylaştırmak maksadiyle müracaat edilen içtimai tedbirler
den birini de af teşkil eder. Bu sebep dolayısiyle kısa müddetler içinde inkilâplar geçiren mem
leketlerde Af kanunları çıkarmak ve bu suretle eski devir ve gelenekleri hatırlatabilecek hâdise
leri bir daha mevzuubahis eylememek mûtat tatbikattandır. 

1945 yılından itibaren memleketimiz, tarihinde geçirdiği hıkilâplarm en büyüğünü tahakkuk 
ettirmek yoluna girmiş, siyasi hayatımızı birden fazla partiler idareye başlamış, Devlet idaresi
nin, kanunların, zihniyetlerin demokratlaştırılması mevzuunda kesif siyasi mücadeleler ve çalış
malar kaydolunmuştur. Bütün bu gayretlerin, Türk milletinin tarihinde ilk defa iradesini serbest 
bir şekilde kullanması suretiyle hedefine vardığım bir hakikat olarak kabul etmek icabeder. 

Gerek geçirilen bu son beş senenin ve gerekse daha evvelki harb yılları hâdiselerinin memleke
timiz içtimai hayatı bakımından bir af tatbikini lüzumlu kıldığı muhakkatır. Memleketimiz umu
mi efkârı, kendisini temsil eden çeşitli vasıtalariyle bu ihtiyacı aksettirmektedir. Yurdumuzda 
mevcut sükûn ve huzurun takviyesi bakımından bir içtimai tedbir olarak etraflı bir Af Kanununun 
neşri ihtiyacının herkes tarafından hissedildiği şüphesizdir. Bu mülâhaza ve sebeplerle içtimai ih
tiyaçları karşılıyabilecek bir Af Kanununun vücuda getirilmesi, ele alınması icabeden meseleleri 
başta gelenlerinden sayılmıştır. 

Bununla beraber, affın içtimai bir tedbir olarak telâkki edilmesi, bu hususta bir kanun ta
sarısı vücuda getirilirken bugüne kadar nazara alınması mûtat olmıyan bâzı cihetlerin göz önün
de bulundurulmasını ve tehlikeli şahısların af vesilesiyle teşvik ve tahrik edilmemelerini sağlamak 
maksadiyle gerekli tedbirlerin lmmasmı iktiza ettirmiştir. Bu âmillerin tesiri altında : 

1. 15 . V . 1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılmaması ve hükmedilen 
cezaların infaz edilmemesi esası kabul edilmekle beraber, memleketin hâkimiyet ve toprak bütünlü
ğüne tecavüz ve suikastı ifade eden fiil ve hareketler, Devlet para ve mallaTina tecavüz şeklinde gö
rülen zimmet, ihtilas, rüşvet gibi cürümler ve fertlere karşı ika olunan yağma, yol kesme, adam 
kaldırmak suçları affın şümulü dışında bırakılmıştır. 

2. Yine yukarda arzolunan düşünce gereğince, adaletin müdahalesinin mağdur taraf veya 
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ailesince bir tatmin duygusu husule getirmesi ve memleket ahlâk ve nizamını koruma bakımından 
ırza tecavüz ve tasaddi, kız, kadın ve erkek kaçırmak, adam öldürmek cürümleri ve sureti umumi-
yede ölüm cezasını müştekim bulunan suçlar aftan istisna edilmişlerdir. Bu fiillerin affa tâbi tu
tulmaları, fertler arasında intikam duyguları husule getirebilir ve eski kinleri büsbütün alevlen-
direbilir. 

3. Askerî Ceza Kanununun gerek tasrih ve gerek Türk ("eza Kanununa atıf suretiyle ceza
landırdığı yukarda arzolunan mahiyetteki fiil ve hareketlerin de affa dâhil olmamaları tabiî 
telâkki edilmiştir. 

4. Korunması gereken iffet ve ahlâk nizamı üzerinde ifsat edici bir tehlike arzeden fuhşi-
yata tahrik suçlarının tuzaınmun eylediği hususiyet bu suçlar faillerinin de aftan istifade ede
memelerini zaruri kılmıştır. 

5. Tekerrür hükümlerinin tatbikini gerektiren ayni cinsten suçlar faillerinin aftan istisna 
edilmeleri ve bu suretle ekseriyeti itibariyle ıslâhı pek güç itiyadi suçlar durumunda bulunan 

suç faillerinin mahkûmiyetlerine dokutıulmamaşı memleketimizde af müessesesinin tatbikatı yö
nünden ileri bir adım telâkki edilmelidir. Böylece, takdim olunan tasarı ile ceza evlerinin kapı
larını birtakım şerirlere ve umumi intizam ve asayiş için tehlike arzeden şahıslara açmak ga
yesinin güdülmediği, bilâkis ıslahı hal eylemek is tiye n suçlulara - tasarının üçüncü maddesinde 
açıklandığı ve/dıile - yeni bir imkân verilmek istenildiği tebarüz ettirilmcektedir. 

6. Gerçekten tasarının üçüncü maddesi ceza ilmi bakımından aflarda modern telâkkinin 
takip etmesi lâzımgelen bir esası, tatbikat salıasına koymuş bulunmaktadır. Suçları affa tâbi 
tutulmuş olan hükümlüler âdeta yeni bir tecrübe devresine konulmakta ve haklarında tecelli 
eden bu atıfet tedbirini kazanmaya sevkülnnmakta ve ilerde gösterecekleri iyi hal ile buna hak 
kazanmaları gerekmektedir. Tatbiki ve usuli güçlük ve imkânsızlıklar sebebiyle aynı esasın, 
fiilleri affa tâbi tutulmuş olup da bir hükme iktiran eylememiş bulunan suçlar failleri hakkında 
tatbiki mümkün sayılamamıştır. 

Tasarının üçüncü maddesinde ifadesini bulan bu esasın hakiki mânada bir içtimai tedbir ve 
modern ceza hukuku telekkisinin terviç eylediği bir içtimai müdafaa tedbiri olduğunda şüphe 
edilemez. 

Tasarının ikinci maddesinde gösterilen ve affın şümulü dışında bırakılmış olan suçların failleri 
de tamamiyle bundan mahrum edilmiş değillerdir. Bunlar için de yapıcı bir atıfet olmak üzere 
cezalarının muayyen nispetlerde indirilmesi muvafık görülmüş ve ancak haklarında Türk Ceza Ka
nununun 85 nci maddesinin tatbiki gerekmiş olan mükerrirler istisna edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde izah edildiği gibi af, tamdır ve şümullüdür. Bütün fer'i ve 
mütemmim cezalara olduğu gibi tedbirlere de sâridir. Birinci maddede (Af edilmiştir) tâbirinin 
kullanılmaması sebebi üçüncü madde ile tenazuru temin içindir. Ceza mahkûmiyetlerinin intaç 
eylediği bütün ehliyetsizlikler ortadan kalkmaktadır. Ancak yukardan heri arz ve izahına çalı
şılan kanunun esas ruhu yedinci maddenin şevkini zaruri kılmıştır. Bu maddenin son fıkra
sındaki kayıttan istifade .edecek şahısların adedi birkaçı geçmemektedir. 

Affın Başlangıcı 
Tasarının birinci maddesi gereğince affa mebde olacak tarihin tesbitinin büyük ehemmiyeti aşi

kârdır. Bu hususta hatıra muhtelif tarihler gelebilir : 
1. Memleketimizde çok partili hayatın başladığı 1946 yılı; 
2. Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü olan 29 Ekim 1948 tarihi; 
3. Milletvekilleri Seçimi Kanununun ilim Heyetince hazırlanmasına başlandığı veya tetkikatm 

bitirildiği tarih veyahut bu kanunun meriyete girdiği 21 .11 . 1950 tarihi; 
4. Son seçimlerin bittiği 15 Mayıs 1950 tarihi. 
Bu tarihler hakkındaki mülâhazalarımızı şu suretle ifade edebiliriz : 
1950 yılında, yukardan beri arzedilen mucip sebeplerle yapılacak bir affı dört sene evveline 

almanın tatmin eder mahiyette olmıyacağı açıktır. Hattâ denebilir ki, mebdein bu suretle tesbiti 
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hayatına müteallik mücadelelerinden sonra içtimai kaldırabilir. 195,0 yılında, geçen yılların, siyâset 
nun, geçen dört yılı bilhassa istihdaf eylemek lâzım hayata bir sükûn getirmek için neşrolunacak ka
tan istifade edecek şahıslar sayısı belki 200 ü geç gelir. Mebde 1946 yılı olarak alınacak olursa af-
rasinîh teessüsü için siyaset mücadelesi yaparken miyecck buna mukabil memleket idaresinde demok-
hükümleri değişecek olan kanunları ihlâl eylemiş bbazan ileri giderek mer'i ve belki de bundan sonra 
failleri, aftan müstefit olmıyacaklardır. 

Bu mülâhazalar dolayısiyle, hakiki bir af yapılulunan şahıslar, meselâ bütün matbuat suçlarının 
dehYokrasi istikametinde tam bir inkişaf gösterdiğimak istenildiği takdirde idare zihniyet ve ahlâkının 
larmi ş e r b e t e kullandıkları ve bu suretle siyasi ve ve vatandaşların Millî iradeyi vücuda getiren jy-
eylediği 15 Mayıs 1950 gününün affa mebde sayıl içtimai hayatımızda hakiki bir inkılâbın tahakkuk 
mâsı uygun görülmüştür. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 11 . VII . 1950 

Esas No. 1/30 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 30 . VI . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı 
Adalet Bakanı ve bakanlık temsilcileri ile Millî 
Savunma Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde 
incelendi. 

Milletler hayatında derin tahavvüller husu
le getiren ve şahısların dünya görüşlerini ve kıy
met hükümlerini köklü bir şekilde değiştiren hâ
diselerden sonra vatandaşların huzur ve sükûn 
içinde Taşıyabilmelerini temin eylemek ve kolay
laştırmak maksadiyle müracaat edilen içtimai ted
birlerden birini de af teşkil eder. Bu sebep dola-
yisiyle kısa müddetletr içinde inkilâplar geçi
ren memleketlerde af kanunları çıkarmak ve bu 
suretle eski devir ve gelenekleri hatırlatabilecek 
hâdiseleri bir daha mevzuübahis eylememek mû-
tad tatbikattandır. 

1945 yılından itibaren memleketimiz, tarihin
de geçirdiği inkılâpların en büyüğünü tahakkuk 
ettirmek yoluna girmiş siyasi hayatımızı birden 
fazla partiler idareye başlamış, Devlet idaresi
nin, kanunların, zihniyetlerin demokratlaştınl-
ması mevzuunda kesif siyasi mücadeleler ve ça
lışmalar kaydolünmuştur. Bütün bu gayretlerin, 
Türk Milletinin tarihinde ilk defa iradesini ser
best bir şekilde kullanması suretiyle hedefine 

vardığını bir hakikat olarak kabul etmek icabe-
der. 

Gerek geçirilen bu son beş senenin ve gerekse 
daha evvelki harb yılları hâdiselerinin memle
ketimiz içtimai hayatı bakımından bir af tatbiki
ni lüzumlu kıldığı muhakkaktır. Memleketimiz 
umumi efkârı kendisini temsil eden çeşitli vası
taları ile bu ihtiyacı aksettirmektedir. Yurdu
muzda mevcut sükûn ve huzurun takviyesi bakı
mından bir içtimai tedbir olarak etraflı bir af 
kanununun neşri ihtiyacının herkes tarafından 
hissedildiği şüphesizdir. Bu mülâhaza ve se
beplerle içtimai ihtiyaçları karşılıyaHlecek bir 
af kanununun vücuda getirilmesi, ele alınması 
icabeden meselelerin başta gelenlerinden sayıl
mıştır. 

Bununla beraber, affın içtimai bir tedbir ola
rak telâkki edilmesi, bu hususta bir kanun tasa
rısı vücuda getirilirken bugüne kadar nazara 
alınması mûtat olrhıyan bâzı cihetlerin göz 
önünde bulundurulmasını ve tehlikeli şahısların 
af vesilesiyle teşvik ve tahrik edilmemelerini 
sağlamak maksadiyle gerekli tedbirlerin alın
masını iktiza ettirmiştir. Bu âmillerin tesiri al
tında : 

1. 15 . V . 1950 tarihinden önce işlenen suç
lar hakkında takibat yapılmaması ve hükmedi
len cezaların infaz edilmemesi esası kabul edil-
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mekİe beraber, memleketin hâkimiyet ve toprak 
bütünlüğüne tecavüz ve suikastı ifade eden fiil 
ve hareketler, Devlet para ve mallarına tecavüz 
şeklinde görülen zimmet, ihtilas, rüşvet gibi cü
rümlerin beş yüz liradan fazla meblâğa ait kı
sımları ve fertlere karşı ika olunan yağma, yol 
kesme, adam kaldrmak suçları affın şümulü dı
şında bırakılmıştır. 

2. Yine yukarda arzolunan düşünce gere
ğince, adaletin müdahalesinin mağdur taraf ve
ya ailesince bir tatmin duygusu husule getirme
si ve memleket ahlâk ve nizamını koruma bakı
mından ırza tecavüz ve tasaddi, kız, kadın ve 
erkek kaçırmak, adam öldürmek cürümleri ve 
sureti umumiyede ölüm cezasını müstelzim bulu
nan suçlar aftan istisna edilmişlerdir. Bu fiille
rin affa tâbi tutulmaları, fertler arasında inti
kam duyguları husule getirebilir ve eski kinleri 
büsbütün alovlendircbilir. 

3. Askerî Ceza Kanununun gerek tasrih ve 
gerek Türk Ceza Kanununa atıf suretiyle ce
zalandırdığı yukarda arzolunan mahiyetteki fiil 
ve hareketlerin de affa dahil olmamaları tabiî 
telâkki edilmiştir. 

4. Korunması gereken iffet ve ahlâk nizamı 
üzerinde ifsat edici bir tehlike arzeden f uhşiya-
ta tahrik suçlarının tazammun eylediği hususi
yet bu suçlar faillerinin de aftan istifade ede
memelerini zaruri kılmıştır. 

5. Gerçekten tasarının üçüncü maddesi ce
za ilmi bakımından allarda modern telâkkinin 
takip etmesi lâzımgelen bir esası, tatbikat saha
sına koymuş bulunmaktadır. Suçları affa tâbi 
tutulmuş olan hükümlüler âdeta yeni bir tecrü
be devresine konulmakta ve haklarında tecelli 
eden bu atıfet tedbirini kazanmaya sevkolun-
makta ve ilerde gösterecekleri iyi hal ile buna 
hak kazanmaları gerekmektedir. Tatbiki ve usu-
li güçlük ve imkânsızlıklar sebebiyle aynı esasın, 
fiilleri affa tâbi tutulmuş olup da bir hükme ik-
tiren eylememiş bulunan suçlar failleri hakkın
da tatbiki mümkün sayılamamıştır. 

Tasarının üçüncü maddesinde ifadesini bulan 
bu esasın hakiki mânada bir içtimai tedbir ve 
modern ceza hukuku telâkkisinin terviç eyledi
ği bir içtimai müdafaa tedbiri olduğunda şüphe 
edilemez. 

Tasarının ikinci maddesinde gösterilen ve af
fın şümulü dışında bırakılmış olan suçların fa

illeri de tamamiyle bundan mahrum edilmiş de
ğillerdir. Bunlar için de yapıcı bir atıfet olmak 
üzere indirilmesi muvafık görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesinde izah edildiği 
gibi af, tamdır ve şümullüdür. Bütün fer'î ve 
mütemmim cezalara olduğu gibi tedbirlere de 
sâridir. Birinci maddede (Af edilmiştir) tâbiri
nin kullanılmaması sebebi üçüncü madde ile te
nazuru temin içindir. Ceza mahkûmiyetlerinin 
intaç ejdediği bütün ehliyetsizlikler ortadan 
kalkmaktadır. Ancak yukardan beri arz ve iza
hına çalışılan kanunun esas ruhu yedinci 
maddenin şevkini zaruri kılmıştır. Bu madde
nin son fıkrasındaki kayıttan istifade edecek 
şahısların adedi birkaçı geçmemektedir. 

Aî't'm başlangıcı, tasarının birinci maddesi 
gereğince affa mebde olacak tarihin tesbitinin 
büyük; ehemmiyeti aşikârdır. Bu hususta hatı
ra muhtelif tarihler gelebilir: 

'!. Memleketimizde çok partili hayatın baş-
ladsğı 194G yılı; 

2. i 'uiMİiuriyeihı 25 nci yıl dünümü olan 
:>9 Ekim .1948 tarihi; 

:>. Milletvekilleri Seçimi Kanununun İlim 
Heyetince hazırlanmasına başlandığı veya tet-
kikatm bitirildiği tarih veyahut bu kanunun 
meriyete girdiği 21 . II . 1950 tarihi; 

4. Son seçimlerin bittiği 15 Mayıs 1950 ta
rihi; 

P>u tarihler arasındaki mülâhazalarımızı şu 
suretle ifade edebiliriz. 

1950 yılında, yukardan beri arzedilen mucip 
sebeplerle yapılacak bir affı dört sene evveli
ne almanın tatmin eder mahiyette olmıyacağı 
açıktır. Hattâ denebilir ki, mebdenin bu suret
le 1 es biti. Af Kanununun esas maksadını ve 
ruhunu ortadan kaldırabilir. 1950 yılında, ge-
çeıı yılların, siyaset hayatına mütaallik mü
cadelelerinden sonra içtimai hayata bir sükûn 
getirmek için neşrolunacak kanun, geçen dört 
yılı bilhassa istihdaf eylemek lâzım gelir. Mebde 
1946 yılı olarak alınacak olursa aftan istifade 
edecek şahıslar sayısı belki 200 ü geçmiyecek 
buna mukabil memleket idaresinde demokrasi
nin teessüsü için siyaset mücadelesi yaparken 
bazan ileri giderek mer'i ve belki de bunden 
sonra hükümleri değişecek olan kanunları ihlâl 
eylemiş bulunan şahıslar, meselâ bütün matbu
at suçlarının failleri, aftan müstefit olmıyacak-
1 ardır. 
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Bu mülâhazalar dolayısiyle, hakiki bir af ya
pılmak istenildiği takdirde idare zihniyet ve 
ah.âkının demokrasi istikametinde tam bir in
kişaf gösterdiği ve vatandaşların Millî iradeyi 
vücuda getiren oylarını serbestçe kullandıkları 
ve bu suretle siyasi ve içtimai hayatımızda ha
kiki bir inkılâbın tahakkuk eylediği 15 Mayıs 
1950 gününün affa mebde sayılması uygun gö
rülmüştür. 

Hükümetin gerekçesi bu suretle muvafık gö
rüldükten sonra maddelerin müzakeresine geçil
miştir. , 

Birinci madde Hükümetin teklifinde olduğu 
gibi aynen kabul edilmiştir. Kanun ihtiva ettiği 
hükümler itibariyle umumi bir Af Kanunu ol
duğundan, hükmolunan fer'i ve mütemmim ce
zalara da şâmil ise de komisyonumuzca tatbi
katta vukuu melhuz her türlü tereddütlerin iza
lesi bakımından birinci maddeye : (Bu madde 
hükümleri, fer'î ve mütemmim cezalar ile ceza 
mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmildir) 
şeklinde bir fıkra ilâvesi uygun görülmüştür. 
Maddenin müzakeresi, sırasında üyelerden bâzı
ları tarafından 15 Mayıs 1950 tarihinde işlenen 
suçların da affın şümulü haricinde kaldığının 
tasarıya ilâvesi teklif edilmiş ise de maddenin 
metninde bu sarahatin mevcut olması ve 15 Ma
yıs 1950 tarihinin, 14 Mayıs 1950 tarihini 15 Ma
yıs 1950 tarihine bağlıyan gece yarısı saat 24 
te nihayet bulmasının ahkâmı kanuniyemiz ik
tizasından bulunması dolayısiyle maddede bu 
cihetin ayrıca tasrihine komisyon çoğunluğunca 
lüzum görülmemişti". 

îkinci maddenin müzakeresi sırasında bir kı
sım komisyon üyeleri tarafından (Türkiye Dev
letini harb tehlikesine mâruz kılacak şekilde, 
Hükümetin tasvibi olmaksızın yabancı bir Dev
let aleyhine asker toplıyan veya diğer hasman.^ 
hareketlerde bulunan kimseleri muhtelif ceza
larla tecziye eden Türk Ceza Kanununun 128 
nci maddesinin ayni fasıldaki diğer maddeler 
gibi aftan istisna edilmesi teklif edilmiş ve tek
lif komisyon çoğunlnğunca muvafık görüldü
ğünden sözü geçen 128 nci maddede (A) ben
dinde sayılan istisnalar arasına alınmıştır. 

Bahsi geçen ikinci maddenin (Zimmet, ih
tilas, irtikâp ve rüşvet) suçlarının aftan hariç 

bırakılmasına mütedair bulunan (B) işaretli bendi 
nin müzakeresi sırasında komisyon üyelerinin ço
ğunluğu köy muhtarları, tahsildarlar ve sair az ma-
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aşlı memur ve müstahdemlerce saikai zaruret iîe 
ve ihtiyacın tazyiki altında işlenen mahdut bir 
kemiyet ifade eden zimmet, ihtilas, irtikâp ve 
rüşvet cürümlerinin affın şümulü içine alınması 
uygun görüldüğünden bahsi geçen (B) bendine 
(Bu suçlarda vâki olan zarar ve bigayrihak va-
it ve ita veya temin olunan para veya menfaat, 
miktarı 500 liradan az ise birinci madde hükmü 
uygulanır) fıkrası eklenmiştir. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında cereyan 
eden münakaşada üyelerin bâzıları kanunun (B) 
bendinde yazılı zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüş
vet tâbirlerini, askerî memur ve müstahdemler 
tarafından işlenen ve Askerî Ceza Kanununda, 
zikredilen cezai hükümlerle tecziye edilen suç
lara da şâmil olduğuna dair maddede ilâveler 
yapılmasını teklif etmişler ise de, sözü geçen 
tâbirlerin umumi mahiyette metinde yer almış 
olmaları ve sivil ve asker bilcümle Devlet me
murlarına şâmil olarak kullanılmış bulunmaları 
dolayısiyle maddede bu hususta ilâve yapılma
sına Komisyon çoğunluğunca lüzum görülme
miştir. 

Mütaakiben aynı maddenin (C) işaretli ben
dinin müzakeresine geçilerek maddeler arasın

daki yazılış tenazurunu temin için Hükümet tasarı
sındaki (Türk Ceza Kanununun 8 nci faslında;ya
zılı) bulunan ve zait görülen ibare maddeden çı
karılmış ve maddeye son şekil verilmiştir. Bu 
madde konuşulduğu sırada Komisyon üyelerin
den bir kısmı (kız kaçırma) cürümlerine, müte
dair bulunan Türk CezaKanununun 429 ncu 
maddesinin de. affedilen cürümler arasına alın
masını teklif etmişlerse de Komisyonca cereyan 
eden uzun tartışmalardan sonra köylerimizin 
asayişi ve aile mefhumu üzerinde ağır tesirler 
icra eden ve adedleri on bini aşan bu gibi fiil
lerin aftan istisna edilmeleri muvafık görülme
diğinden Komisyon çoğunluğunca teklif red
dedilmiştir. 

Aynı maddenin (Ç) işaretli bendindeki (9 
ncu babın birinci faslının) ibaresi zait görül
düğünden bu ibare de çıkarıldıktan sonra sözü 
geçen bendin müzakeresine geçilmiş ve katil 
kastı ile olmıyan darp ve cerh veya bir fiili 
müessirden mütevellit öldürmelere mütedair 
bulunan, mahiyet ve redaeti itibariyle diğer Öl
dürme fiilleri ile mukayesesi imkânı bulunmı-
yan mezkûr 452 nci maddeye mümas cürümle-
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rin de affın şümulü içine alınmaları Komisyon 
çoğunluğunca uygun görülmüştür. 

Görüşme sırasında üyelerden bir kısmı tara
fından müzakere konusu olan (Ç) bendinde ya

zılı öldürme fiilleri arasında Türk Ceza Kanu
nunun 463 ncü maddesine temas eden cürümlerin 
bulunup bulunmadığı hususunda tereddüt iz
har ve bu maddenin de yazılması teklif olun
muş ise de madde hükümlerinin şâmil ve mut
lak olup bahsi geçen 463 ncü maddeyi de içine 
almakta bulunması hasebiyle buna lüzum gö
rülmemiştir. 

Adı geçen maddenin (D) işaretli bendinin 
tatbikatta vukuu melhuz her türlü tereddüt
lerin izalesi ve maddeler arasındaki yazılış te
nazurunu temin noktalarından Ceza Kanunu
nun ilgili maddelerinin numaralarının tasrihi 
suretiyle değiştirilmesi ram afık görülmüştür. 

Aynı maddenin (E) işaretli bendinin görü
şülmesi esnasında, istisnala - meyanma alınmış 
bulunan Askerî Ceza Kanununun 148 nci mad
desinin (A) fıkrasının affa tâbi tutulması teklif 
edilmiş ve ihtiva ettiği suçun hafif mahiyet 
arzetmesi bakımından bu -bend maddeden çıka
rılmış ve madde (B) bendine hasren değiştiril
miştir. 

Maddenin (F) işaretli bondi Hükümet tasa
rısında olduğu gibi aynen kabul olunmuştur. 

Maddenin (H) işaretli bendi kaldırılması 
teklifi Komisyon çoğunluğunca kabul edildiğin
den bu bend de maddeden çıkarılmış ve bu su
retle mükerrirler de aftan istifade ettirilmiştir. 

3 ncü maddenin müzakeresi sırasında üye
lerden bir kısmının (ayni cinsten "suçlar) kay
dının maddeye ilâvesi hakkındaki teklifleri Ko
misyon çoğunluğunca muvafık görülmekle mad
deye bu kayıt ilâve edilmiştir. 

Kanunun 4 ncü maddesinin görüşülmesi sı
rasında bir kısım Komisyon üyelerince kaçak 
gümrük ve orman eşyalarına mütedair bulunan 
2 nci fıkranın tadili teklif edilmiş ve mezkûr 
teklif Komisyon çoğunluğunca kabule şayan gö
rüldüğünden maddenin, bu fıkrası tasarıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesinde gösterilen altıda 
bir nispetin üçte bire indirilmesi affm istihdaf 
ettiği gayeye, adalet ve hakkaniyet kaidelerine 
daha uygun görüldüğünden maddede bu suretle 
tadilât yapılmıştır. 

Tasarının 6 nci maddesinde yazılı 6 aylık 

müddet yurt dışınjda bulunan kimseler için 8 aya 
iblâğ edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
(bu kararlara göre meslekten çıkarılmış olanlar 
Muhamat Kanunu ile kazanılmış haklara halel 
gelmemek üzere Avukatlık Kanunu hükümleri 
dairesinde baroya kayıt olunabilirler hükmünün 
ilâve edilmesi tatbikatta vukuu melhuz tereddüt
lerin izalesi bakımından muvafık görülmüştür. 

Kanunun istihdaf ettiği af umumi ve şâmil 
bir mahiyet arzetmektedir. Bu itibarla Komis
yon çoğunluğunca, kanunu mahsuslarına göre 
yetkili merciler tarafından verilen para cezaları
na da teşmil edilmesi lâzımgelir. Bu mülâhaza
ları göz önünde tutan Komisyonumuz çoğunlu-
ğunea tasarıya buna müteallik bir fıkra eklen
mesi tensip edilerek son fıkra, maddeye eklen
miştir. 

Yurdun muhtelif yerlerinden gelen birçok 
dilekçe ve temenniler de nazarı itibara alınarak 
tasarının müzakeresi bitirilmiştir. 

Hazırlanan kanun tasarısı Kamutayın yüce tas
vibine ivedilik ve yeğlikle arzedilmesi ricasiyle 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü 

Balıkesir Balıkesir 
M. Erkuyumcu M. Erkuyumcu 
Kâtip 
Kütahya Ankara Ankara 

S. 8. Nasuhoğlu O. §. Çiçekdağ H. Ş. İnce 
Ankara Balıkesir Çankırı 
T. V. Öz V. Asma C. Boynuk 
Çorum Edirne Elâzığ 

/ / . Ortakçıoğlu M. Enginün H. A. Yöney 
fîazianteb İstanbul İzmir 

G. Kmoğlu A. Moshos M. Erener 
Kars Kars Urfa 

L. Aküziim S. Atalay C. öncel 
Mardin 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. K. Boran 

Askerî Ceẑ a Kanununun 94 ncü madde
sinde yazılı suçların (Mahiyet itibariyle T. 
C. Kanununun 136 ve mütaakip maddelerin
de gösterilen ve 2/a fıkra ile affın şümulü 
dışında bırakılan suçlara müşabih bulunma
ları ve faillerinin ahlâki redaetleri, Af Ka
nununun 2 nci maddesinin (E) bendinde ta-
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dat olunan Askerî"- Cesa Kanununun 55, 56 
ve 148 nci, maddelerindeki efalden daha ağır 
bulunması itibariyle) aftan istisna edilmemiş 
olmasına muhalifiz. 

Konya Tokad 
M. Oluz M. önal 

Af Kanunu tasarısındaki ikinci madde
nin C, E, bentleri ile 5 nci maddenin tama-

HÜKÜMETÎN TEKLİFİ I 

Batı mç w cezaların affı hakkında Karımı 
Tasarısı 

MADDE 1. — 15 . V . 1950 tarihinden önce 
işlenen suçlar hakkında takibat yapılmaz ve bu 
suçlardan dolayı hükmedilmiş cezalar infaz edil
mez. I 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı bendlerde 
gösterilen suçlar, bu kanunun beşinci maddesi 
hükmü saklı kalmak şartiyle, birinci maddenin 
şümulü dışında bırakılmıştır: 

a) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
129, 130, 181, 132, 133 ncü maddelerinde yazılı 
suçlarla bunların 168, 171 ve 172 nci maddeler
de gösterilen şekilleri ve 135 nci maddenin ikin
ci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 
143 ncü maddelerinde yazılı suçlar; 

b) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçla
rı; 

c) Türk Ceza Kanununun 8 nci babının 1 
nci faslında vazıh 414, 415, 416, 417, 418 nci 
maddelerindeki ırza geçmek ve ırza tasaddi cü-
rümleriyle aynı babın ikinci faslının 429 ve 430 
ncu maddesinin birinci fıkrasında ve 431 nci 
maddede yazılı kız ve kadın ve erkek kaçırma cü-
rümleriyle üçüncü fasılda yazılı fııhşiyata tahrik 
cürümleri; 

c) Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının 1 
nci faslının 448. 449, 450, 451, 452 nci madde
leriyle diğer kanunlarda yazılı aynı mahiyetteki 
adam öldürme cürümleri; 

d) Türk Ceza Kanununun 10 ncu babının 
ikinci faslında yazılı suçlar; 

e) Askerî Ceza Kanununun; 55, 56 ve 148 
nci maddelerinde yazılı suçlarla yukarıki bent
lerde münderiç Ceza Kanunu maddelerine atıf 

mına ve 7 nci maddenin de 2 ci fıkrasına mu
halifim. 

Tokad 
A. Gürkan 

Af tasarısındaki 7 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına muhalifim. 

Yozgad 
.V. Ü. Alçılı 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRlŞt 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun ta
sarısı 

MADDE 1. — 15 Mayıs 1950 tarihinden- ön
ce işlenen suçlar hakkında takibat yapılmaz ve 
hükmedilmiş cezalar infaz olunmaz. 

Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmii-
dir. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı hallerde göste
rilen suçlar, bu kanunun 5 nci maddesi hükmü 
saklı kalmak şartiyle, 1 nci maddenin şümulü 
dışında bırakılmıştır : 

a) Türk Ceza Kanununun, 125, 126, 127, 
128, 129,130, 131, 132, 133 ncü maddelerinde ya
zılı suçlarla bunların 168, 171, ve 172 nci mad
delerde gösterilen şekilleri ve 135 nci maddenin 2 
nci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141, 142 ve 
143 ncü maddelerinde yazılı suçlar, 

b) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları, 
ancak; bu suçlarda vâki olan zarar ile bigayri-
hakkm vait ve ita veya temin olunan para veya 
menfaat miktar ve kıymetçe 500 liradan az ise 
(500 lira dâhil) 1 nci madde hükmü uygula
nır, 

c) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 
417, 418, 429, 430/1, 431, 435, ve 436 nci madde
lerinde yazılı suçlar, 

ç) Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450 ve 
451 nci maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı 
aynı mahiyetteki i dam öldürme suçları, 

d) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 
498 ve 499 ncu maddelerinde yazılı suçlar, 

e) Askerî Ceza Kanununun 55 ve 56 nci 
nuuldeleriyle 148 ı ci maddesinin (R) bendi ve 
yukardaki bentlerde Türk Ceza Kanunu mad
delerine atıf suretiyle cezalandırdığı fiiller, 

f) Türk ("eza Kanunu ile diğer kanunlarda 
vazıh ölüm cezasını müstelzim suçlar, 
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suretiyle cezalandırdığı fiiller; 
f) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 

yazılı ölüm cezasını müstelzim suçlar, 
h) Tekerrür hükümlerinin tatbikini gerek

tiren aynı cinsten suçlar. 

MADDE 3. — Bu kanunun birinci maddesin
den faydalanan hükümlüler, kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren, mahkûm oldukları 
cezanın zaman aşımı süresi içinde ve her halde 
beş yıl zarfında aşağı haddi altı aydan az olmı
yan hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim bir cü
rüm işledikleri takdirde evvelce haklarında hük
medilmiş bulunan cezanın geri kalan kısmı aynen 
çektirilir. 

MADDE 4. — Kanunen kullanılması, yapıl
ması, taşınması, bulundurulması, satılması, alın
ması ve memlekete sokulması suç teşkil eden 
veya inhisara tâbi bulunan eşyanın müsaderesi
ne bu kanunun şümulü yoktur. 

Gümrük resmiyle gümrüklerde alınmakta olan 
Hazineye, özel idarelere ve belediyelere ait bil
ûmum vergi ve resimler ödendiği takdirde ka-
fîik gümrük eşyası ve belli tarife bedelleri tedi
ye ohmduğu takdirde kaçak orman mahsulleri 
iade olunur. 

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 85 n-
ci maddesinin tatbikini gerektirmiş olan haller 
müstesna olmak üzere bu kanunun ikinci mad
desinin (h) bendinde yazılı suçlar sebebiyle hük
medilmiş ve edilecek cezaların 8 de biri ve di
ğer bentletrinde gösterilen suçlar için de hükme
dilmiş ve edilecek cezaların altıda biri indirilir. 

ölüm cezası 30 yıl ve müebbet ağır hapis ce
zası 24 yıl ağır hapis cezasına çevrilir. 

MADDE 6. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
ay zarfında Cumhuriyet savcılıklarına müracaat 
ile 1 eslim olmıyanlar beşinci madde hükmünden 
faydalanamazlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba-

I Ad. K. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesin
den faydalanan hükümlüler, kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren, mahkûm oldukları 
cezanın zaman aşımı süresi içinde ve herhalde 
5 yıl zarfında aşağı haddi 5 aydan az olmıyan 
hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı cins
ten diğer bir cürüm işledikleri takdirde ev
velce haklarında hükmedilmiş bulunan ceza ay
nen çektirilir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümleri, ka
nunen kullanılması, yapılması, taşınması, bu
lundurulması, satılması, alınması ve memlekete 
sokulması suç teşkil eden veya inhisara tâbi 
bulunan eşyanın müsaderesine karar vermeye 
mâni değildir. 

Ancak; gümrük resmi ile gümrüklerde alın
makta olan Hazineye, özel idarelere ve beledi
yelere ait bilûmum vergi ve resimlerle ve or
man mahsullerinin tarife bedellerine mütaallik 
ilgili dairelerin her türlü talep hakları mahfuz 
kalmak üzere kaçak olduğu sanılan maddeler 
sahiplerine iade olunur. 

MADDE 5. —- Bu kanunun 2 nci madde
sinde gösterilen suçlardan (cürümlerden) do
layı hükmedilmiş ve edilecek cezaların üçte biri 
indirilir. 

ölüm cezası 30 yıl ağır hapis ve müebbet 
ağır hapis cezası 24 yıl ağır hapis cezasına çev
rilir. 

I MADDE 6. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mem
leket içinde bulunanlar 6 ay ve memleket dışm-

I da olanlar 8 ay zarfında Cumhuriyet Savcılık
larına müracaatla teslim olmadıkları takdirde 
5 nci madde hükmünden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
I kaçağı izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve sak

lı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için 
I hile yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden 
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ren 3 ay içinde resmî mercilere teslim olmak şar-
tiyle, af olunmuşlardır. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin, Hâ
kimler ve Memurin kanunlariyle bunlara ek 
kanunlara ve sair hususi kaunlara tevfikan ve
rilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar ve 
yapılacak işlemlere ve subay, askerî memur, 
gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının hukuki 
neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve 
orduya subay, memur, gedikli olarak kabul 
olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi işlem
lerine şümulü yoktur. 

28 Şaban 1342 ve 3 Nisan 1.340 tarih ve 460 
sayılı Muhamat Kanununun maddei muvak-
katesinde yazılı Meclis tarafından verilen avu
katlık veya dâvavekilliğinden çıkarma kararla
rı kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuk ve hükümlülerin salıver
me işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren 15 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 9. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Mm Eğitim Bakam 
A> Basmam 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakam 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakam 
JüT. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 
F. Beîm 

Ad. K. 

itibaren 3 ay içinde resmî mercilere teslim ol
mak şartiyle, affolunmuşlardır. 

MADDE 7. •— Bu kanun hükümlerinin, Hâ
kimler ye Memurin kanunları ile bunlara ek 
kanunlara v« sair hususi kanunlara tevfikan ve
rilmiş ve verilecek idarî ve inzibati karar ve ya
pılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî 
memur, gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının 
hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedil
mesi ve orduya subay, memur, gedikli olarak ka
bul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi iş
lemlerine şümulü yoktur. 

28 Şaban 1342 ve 3 Nisan 1340 tarih ve 460 
sayılı Muhamat Kanununun maddei muvakka-
tesinde yazılı Meclis tarafından verilen avukat
lık veya dâvavekilliğinden çıkarma kararları 
kaldırılmıştır. 

Bu kararlara göre meslekten çıkarılmış olan
lar Muhamat Kanunu ile kazanılmış haklara ha
lel gelmemek üzere Avukatlık Kanunu hüküm
leri dairesinde baroya kayıt olunabilirler. 

Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş 
olan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edil
memiş bulunan para cezaları da birinci madde 
hükmüne tâbidir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverme iş
leri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren on 
beş gün içinde tamamlanır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S, Sayıcı : 4â ) 
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Hti. Ad. K. 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. R. Belger 

Tarım Bakanı 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
T. Heri H. Polaikan 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 
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