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miş olurdu, buyurdular. Niçin ceza hukukun- •
da? - Kanun ve hukuk - Kanun daha dar bir
mefhumdur, malûmuâliniz, huku.lv ise daha ge
niş bir mefhumdur. Herşey kanunda olmaz. Fa
kat hukukta olur. Ceza hukukunda böyle bir
prensip vardır. Kanunda böyle bir hüküm olma
yınca, tatbik mevkiine koymak mahkemelere
kalıyor Mahkemeler de birbirinden farklı içti
hatlar bulunabilir. Ve bu içtihatların neticesi
alınıp, mevkii tatbike konuncaya kadar birta
kım haksızlıklar olur; Bir vatandaş ceza alır,
hapse girer ve cezasını çekmeye devam eder. l>osya Temyize gelip, Temyizde tetkik edilip hayır
böyle olmaz, hapse girmemesi lâzım deninceye
kadar farz edelim altı ay geçer. Zaten mahkûmi
yeti beş aydan ibarettir. Altı ay sonra Temyiz
Mahkemesi karar verir ama o vatandaş 5 ay ha
piste yatmış olur. Alîsine bir başka mahkeme de
hayır böyle bir şey olmaız, ceza hukukunda böyle
bir prensip mevcut değildir, o cezayı çekmemesi
lâzım gelir diye o vatandaşı salıverir.
Şimdi, bu cihetin açıklanmaması halinde iki
vatandaş birbirinden farklı, eşit olmıyan bir mu
ameleye mâruz kalmış olur. Bütün görüşmeler
den hâsıl olan şudur ki; yine aynı noktaya geli
yorum, birinci madde cidden sakattır, hatalıdır,
yeteri kadar üzerinde tevakkuf edilmediği, biraz
aceleye geldiği anlaşıldığından ikinci bir fıkranın
eklenmesinin zaruretine kaani olduk. Metni ha
zırladım, tensibinize arz ediyorum, emir buyu
rursanız Riyaset Makamına takdim ederim.
Bu madde üzerindeki görüşmeler bitince 6 ncı
madde hakkında ayrıca kısa bir mâruzâtım da
olacaktır.
KOKSAL OSMAN — Bu yeni hazırladığınız
maddede memurlar için olan fıkrada, Millî Ko
runma Kanunu kalktığına göre, yine-iki kat ceza
veriliyor.
ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — Öyle
tanzim ettik.
KOKSAL OSMAN — Acaba bir kat olmaz
mı 9
ADALET BAKANI ÂMlL ARTUS — Olabi
lir. Takdirinize ait bir keyfiyettir. Ceza hukuku ba
kımından bir maıhzur yok.
ER AHMET — Efendim, acaba döviz kaçak
çılığı mevzuu ile ilgili suçlar da var mıdır bun
lar arasında?
ADALET BAKANI ÂMİL ARTUS — Efen
dim, döviz kaçakçılığı Türk parasının değerini
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korumakla ilgilidir. Bir kısım kararnameler Mil
lî Korunmaya göre çıkarılmıştır. Olabilir efen
dim.
ER AHMET — Efendim, yani bu kararname
ile ilgilidir.
ERSÜ VEHBİ — Vekil Beyden bir noktayı
öğrenmek istiyorum: Biraz evvel yaptığım konuş
mada bu kanunun iki şekilde tafbikma imkân olmıyacağma işaret etmiştim. 100 liradan 1 000
liraya kadar Millî Korunma suçu işlemiş olanla
rın mahkûmiyetlerinin affı ve 1000 liradan da
ha yukarı olanların affedilmemesi... Böyle bir
kanunun tatbikına asla imkân olamaz. Bunun gi
bi Vekil Beyin birinci maddeye ekledikleri ikinci
fıkra aynı şekildedir. Bir defa muhtekirleri af
fedip fakat muhtekirlerle mücadele eden memur
tabakasını tekrar mahkûm etmeye çalışıyoruz. Bu
suretle birinci maddenin ikinci fıkrası ile kanu
nun tatbikatını iki şekle ayırmış oluyoruz. Böyle
bir tatbikat bence mahzurludur. Vekil Beyin açık
lamasını rica ederim.
ADALET BAKANI ÂMÎL ARTUS — 45 sa
yılı Kanunu kabul buyurdunuz. Bu kanunla, bu
fiillerden dolayı halen soruşturma işlemleri de
vam etmektedir. Şimdi Millî Korunma Kanunu
çerçevesi içine giren vazifeyi i'hmal, suiistimal
suçları 45 sayılı kabul buyurduğunuz Kanunun
şümulüne giriyor. Şimdi bu şekilde bir af kabul
edilirse 45 sayılı Kanun gereğince suçluların da
bırakılması lâzım gelecektir.
İkincisi, bunların membaları ayrı ayrıdır. Bi
rinci fıkradaki hâdiselerde suç ihdas eden Millî
Korunma Kanunudur. Millî Korunma Kanununu
pratik bakımdan yürürlükten kaldırmaya mün
cer olan bu formülün, lâğvetmekten farkı yok
tur. Lâğvedilsin, sonra ihtiyaç hâsıl olduğu za
man yeniden kanun vaz'edilsin. Prensip bakımın
dan, ceza hukuku bakımından bunun bir kıymeti
yoktur. Suç olmaktan çıkıyor, ikinci fıkraya giren
suçlar. Biraz evvel de etraflıca arz ettiğim gibi
bunların kaynağı üzerinde esasen Ceza Kanunu,
vazifeyi suiistimal, zimmet v. s. gibi suçlar üze
rinde duruyor. Burada sadece cezayı şiddetlendi
ren hal var. Bu hal dolayısiyle bir fark mevzuııbahis oluyor. Ve iş farklı bir muameleye tâbi
tutuluyor. Esasen mantıki netice bizi buraya sevk
ediyor.
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Şimdi iki misli
ceza verilmesi tezini kabul edersek o zaman

